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RESUMO 

 
 

 
A publicidade apresenta um discurso que tem por objetivo persuadir o 

público a comprar determinado produto ou serviço. A presente dissertação 

dedica-se ao estudo da dêixis como estratégia de aproximação entre os 

interlocutores dentro do discurso persuasivo das peças publicitárias. Valendo- 

se de conceitos da Linguística Textual, a análise quantitativa e qualitativa do 

uso de tipos específicos de dêixis (social, de pessoa, de tempo e de lugar) em 

diferentes textos publicitários revela que as expressões indiciais  estimulam 

uma relação de intimidade, simulando um diálogo com tom mais informal, além 

de diminuírem a distância entre os interlocutores e destacarem a premência e a 

singularidade da mensagem. 

 
 

Palavras-chave: dêixis – linguística textual – publicidade – interlocutores 

– aproximação 
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ABSTRACT 

 
 

 
Publicity presents a discourse that aims to persuade or audience to buy a 

particular product or service. This dissertation is dedicated to the study of the 

deixis as an approach strategy between the interlocutors within discourse of 

publicities. Using concepts from Text Linguistics, the quantitative and qualitative 

analysis of the use of specific types of deixis (social, of person, of time, of 

space) in different advertising texts reveals that the indicative expressions 

stimulate a relationship of intimacy, simulating a more informal dialogue, as well 

reducing the distance between the interlocutors and highlighting the urgency 

and uniqueness of the massage. 

 
 

Key words: deixis – text linguistics – publicity – interlocutors – approach 
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INTRODUÇÃO 

 
O gênero publicitário está estreitamente relacionado com as 

transformações sociais e econômicas pelas quais passou a humanidade nos 

últimos anos. Com as revoluções industriais, principalmente a partir do século 

XX, há a instauração do capitalismo e o surgimento dos meios de comunicação 

em massa nessa sociedade consumidora, que busca não só a obtenção de 

produtos necessários para a subsistência, mas, sobretudo, a aquisição de um 

status capaz de promover uma distinção, um destaque. 

Dessa forma, os textos publicitários deixaram de ser um mero auxiliador 

na comercialização de mercadorias para se transformar numa estratégia 

econômica e social capaz de manipular e modificar hábitos e costumes de um 

povo, atuando sobre seu lado psicológico a fim de convencê-lo de que tais 

produtos comercializados são benéficos e necessários, ainda que de fato não o 

sejam. 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar o emprego da dêixis  

como ferramenta de persuasão em peças publicitárias. Para tanto, foram 

analisados 355 casos de expressões dêiticas, que explicitam a relação entre 

locutor e alocutário em um total de 144 peças publicitárias. 

Tendo em vista sua função de apontar para as pessoas do discurso 

inseridas em um contexto comunicativo, a dêixis se torna uma importante 

estratégia para que os textos publicitários cumpram objetivo de influenciar o 

seu público. 

Esta pesquisa visa, então, a demonstrar que: (i) a dêixis é usada para 

promover a aproximação entre os interlocutores de peças publicitárias, 

percebida por meio de alguns dêiticos, como o verbo “vir”; e (ii) a simulação de 

um diálogo mais informal e a valorização do imediatismo da mensagem (com 

advérbios como “já” e “agora”) são igualmente recursos empregados para 

reforçar a persuasão da mensagem publicitária através de expressões dêiticas. 

Assim, a fim de examinar os usos da dêixis em textos publicitários, é 

importante compreender esse fenômeno, que não é bem definido no campo 

dos estudos da linguagem. Embora historicamente a dêixis tenha sido 
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enquadrada no âmbito da semântica, atualmente tem-se atribuído sua 

abordagem à pragmática. Com os estudos linguísticos se voltando para uma 

abordagem mais comunicativa, a partir da década de 1970, fatores sociais, 

interacionais e biológicos envolvidos em uma cena comunicativa têm sido 

divisados por várias abordagens linguísticas como subjacentes à linguagem. 

Nesse sentido, a ocorrência da dêixis “indica o processo pelo qual certas 

expressões linguísticas remetem (‘apontam’) ao contexto de uso da linguagem 

e somente em referência a ele constroem o seu significado” (FOLLY, 2012, p. 

2). E, se essas expressões dêiticas, também chamadas de indiciais, apontam 

para elementos do contexto, o fazem tomando como base “as pessoas do 

discurso, o tempo, o lugar, a posição social desses participantes no evento da 

fala e também a organização do próprio discurso” (FOLLY, 2012, p. 2). 

Isso significa que, se o referente mudar, o elemento apontado 

provavelmente também será outro. Afinal, pronomes pessoais dêiticos como 

“eu” e “tu” possuem referentes relativos e, de certa forma, subjetivos. Isso já 

não ocorre com o pronome “ele”, que pode explicitar um referente a partir de 

valores de verdade (marcas institucionalizadas no léxico, e não no contexto). 

Partindo, portanto, desses referentes, Fillmore (1971; 1997) faz uma 

distinção entre (1) dêixis de pessoa, que abrange a identidade dos 

participantes do ato de comunicação; (2) dêixis de lugar, para apontar o(s) 

lugar(es) em que os indivíduos estão alocados; (3) dêixis de tempo, que se 

baseia no momento em que a mensagem é enviada ou recebida; e (4) dêixis 

social, que agrupa as relações sociais estabelecidas entre os interlocutores. 

Fillmore também cita a dêixis discursiva, que aponta para partes 

precedentes e/ou seguintes do discurso. Entretanto, optamos por não trabalhar 

essa possibilidade por dois motivos. Em primeiro lugar, por ser uma dêixis que 

exige construções textuais maiores e mais complexas, não temos dados dessa 

ocorrência nas publicidades que coletamos. Em segundo lugar, nos estudos 

teóricos há certa indefinição quanto à relação entre anáfora, catáfora e dêixis 

de discurso; e entrar nessa discussão poderia trazer mais prejuízos do que 

benefícios para nossa pesquisa. 
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Focalizaremos, então, os quatro tipos de dêixis acima citados, lembrando 

que a dêixis de pessoa identifica os participantes de uma enunciação, a de 

lugar “localiza uma entidade no espaço” (ROCHA, 2006, p. 2), a de tempo 

sinaliza o instante de algum evento de fala e a social diferencia os papéis 

atribuídos aos participantes da enunciação. Segundo Benveniste (1991 apud 

FONTES, 2017), 

num evento comunicativo, o falante se apropria da língua ao se 
definir por sujeito do seu discurso. Uma vez reconhecido o 
enunciador do discurso, a dinamicidade na determinação dos 
demais objetos de referência discursiva passa a girar em torno 
dele próprio. (FONTES, 2017, p. 41). 

Sendo assim, qualquer referência ao contexto passará pelo centro dêitico 

ocupado pelo falante. Isto é, por referentes “eu”, “aqui” e “agora”, que indicam 

esse lugar central, que é preenchido pelo locutor (produtor)1 de slogans 

publicitários. 

Carlos Rabaça e Gustavo Barbosa, no Dicionário de Comunicação, 

definem slogan como uma “frase concisa, marcante, geralmente incisiva, 

atraente, de fácil percepção e memorização, que apregoa a qualidade e a 

superioridade de um produto, serviço ou ideia” (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 

435). 

O slogan “Vem pra caixa você também!”, da Caixa Econômica Federal, 

por exemplo, parte do pressuposto de que o enunciador é o ponto referencial 

que chama o interlocutor (“vem”). Portanto, o verbo “vir”, que é dêitico, promove 

um chamamento que reforça o tom persuasivo da peça publicitária, ao 

promover uma tentativa de aproximação com o público-alvo por meio da 

linguagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
 Nesta pesquisa, o termo “locutor” via de regra se refere ao produtor de slogans publicitários, por 

isso em alguns momentos poderemos usá-los alternativamente. 
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Peça publicitária 1 

 
“Vem pra Caixa você também!” 

Caixa Econômica Federal 
CORPUS 1 

 
Como o objetivo de toda publicidade é convencer seu público, há a 

utilização de uma linguagem (verbal e/ou não verbal) que visa a aproximar o 

enunciador do receptor. 

 

Torna-se, portanto, necessária a existência de uma 
cumplicidade entre os sujeitos do contexto de enunciação em 
termos do saber, da apropriação do que está ocorrendo, de 
valores e de sentimentos, para que ocorra uma resposta 
positiva da informação veiculada. Em outras palavras, a inter- 
relação entre locutores deve ocorrer dentro de um campo de 
trocas simbólicas complexas que exige uma familiaridade 
mútua entre os códigos utilizados. Para que esse discurso 
possa ser inteligível e aceito pelos ouvintes, é imprescindível 
que os “atores” desse diálogo possam interagir sobre assuntos 
comuns aos mesmos. (BARRETO NETA, 2010, p. 17). 

Segundo Rocha e Deusdará (2011), os alocutários de uma peça 

publicitária, ainda que não comprem o produto ou serviço anunciado, são 

chamados, por meio de expressões dêiticas, a participarem das relações 

sociais como consumidores. A presente dissertação visa a demonstrar que os 

elementos dêiticos empregados em peças publicitárias funcionam como 

recursos de persuasão e que promovem o chamamento referido. Os diferentes 

tipos dêiticos são utilizados em peças publicitárias para (i) estimular maior 

pessoalidade entre os interlocutores; (ii) promover uma espécie de diálogo com 

uma interação mais despojada; (iii) encurtar a separação física entre locutor e 

alocutário; (iv) insinuar uma relação de aproximação temporal e espacial entre 

os interlocutores; (v) tratar o produto comercializado como algo novo e 

extremamente necessário. 
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Por isso, foram selecionadas peças publicitárias de diferentes esferas que 

apresentam expressões indiciais como estratégias de convencimento, 

buscando compreender as circunstâncias em que tais expressões são 

utilizadas. Entendemos que tal análise possibilitará desvelar as formas de 

manifestação linguística das estratégias utilizadas na relação entre locutor e 

alocutário nesses processos comunicativos. 

Para tanto, utilizaremos a Linguística Textual como referencial teórico, 

compreendendo o texto não como um produto, mas como um processo 

complexo, no qual subjazem variadas intenções comunicativas e sociais. Afinal, 

uma peça publicitária pode apresentar uma informação sobre o produto ou 

convidar o alocutário a experimentá-lo. Mas o texto não é simplesmente o 

conjunto de palavras que formam esse enunciado. Deve-se levar em conta o 

contexto, já que a intenção do locutor pode ser enaltecer o produto anunciado 

ou demonstrar como a vida do alocutário poderia ser facilitada se ele o 

adquirisse. 

A partir dessas constatações, buscamos analisar quantitativa e 

qualitativamente 144 peças publicitárias nas quais encontramos ao menos uma 

ocorrência de dêixis, e assim entender a importância dessas expressões 

indiciais em peças publicitárias como ferramenta de persuasão. 

Por fim, cumpre destacar que, conquanto os textos publicitários tenham 

um caráter multimodal, a presente pesquisa vai se ater à análise linguística, ou 

seja, vai apenas considerar os textos escritos das peças analisadas, não 

descartando, contudo, as imagens e outras informações extralinguísticas que 

serão consideradas na análise como peças pertencentes ao contexto 

circundante à mensagem linguística veiculada. 

No capítulo 1, apresentaremos um breve histórico da dêixis, enfatizando o 

caráter egocêntrico do centro dêitico, que é mobilizado em slogans publicitários 

que compõem seus anúncios com expressões indiciais como estratégia de 

aproximação com o interlocutor. A noção de perspectiva e a relativização do 

referente são pontos fulcrais de certas peças publicitárias. Dêiticos como o 

verbo “vir” e o advérbio “aqui” marcam o lugar de fala do locutor, que atua para 

persuadir o alocutário a uma aproximação (com o objetivo final de fazê-lo 
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comprar o produto anunciado). De igual modo, expressões indiciais como 

verbos no imperativo e pronomes de 2ª pessoa se dirigem claramente a um 

interlocutor genérico, alvo da peça publicitário. 

A partir disso, é importante pensar o texto não mais como uma sequência 

de signos coerentes, como postulava a Linguística Textual em seus primórdios. 

Essa corrente linguística passou a relacionar o texto ao seu contexto de 

produção e à recepção. Assim, ao produzir um texto, praticam atos que dizem 

algo, que têm uma intenção e que resultam de uma ação. Em textos 

publicitários, por exemplo, há um conteúdo informacional que é propagado (o 

slogan), que contém uma intenção (persuadir o alocutário) a realizar uma ação 

de fato (comprar o produto anunciado). 

Por isso, no segundo capítulo abordaremos as características do texto 

publicitário, que, por seu caráter persuasivo, costuma explorar palavras e 

imagens de cunho positivo. Seu objetivo é atrair a atenção do alocutário, para 

fazer com que ele passe a conhecer o produto, compreendendo suas 

qualidades e ficando convencido de suas vantagens. Tudo isso é feito para 

acarretar uma ação esperada pelo produtor do slogan: que o alocutário compre 

o produto anunciado. 

Para tanto, o locutor deve estabelecer uma relação de confiança com o 

alocutário. “Quem fala com convicção, quem tem confiança naquilo que diz, 

tem mais probabilidade de sugestionar” (SANT’ANNA, 2002, p. 92), e uma das 

principais formas de se fazer isso é por meio de uma vinculação afetiva. O 

locutor, então, vale-se de estratégias como a dêixis para se aproximar se seu 

público. 

No terceiro capítulo, trataremos da metodologia que empregamos e da 

análise dos dados. Nossos corpora de investigação compreendem 144 peças 

publicitárias, nas quais identificamos 355 casos de expressões dêiticas. Em 

nossa análise, constatamos que a dêixis de pessoa é a mais frequente, e que, 

dentre elas, a ocorrência de palavras que se dirigem à segunda pessoa é muito 

maior do que as que se referem à 1ª. Também demonstraremos a importância 

de outros tipos dêiticos, inclusive associados a outros recursos, como a 

intertextualidade. Por fim, traremos cinco análises mais aprofundadas de peças 
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publicitárias que contém variados tipos de dêixis e apresentaremos, então, 

nossas considerações finais. 
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1. O OBJETO EM ESTUDO 

 
É importante destacar que, nos primórdios do estudo sobre as expressões 

indiciais, Bühler (1934) conferiu à dêixis grande importância no funcionamento 

da linguagem verbal, ampliando seu conceito. Segundo Bühler (1934), há um 

campo mostrativo ao redor do sujeito falante (centro), que, por meio das 

coordenadas espaço-temporais, é o marco de referência egocêntrico (“eu-aqui- 

agora”). Além disso, tal campo mostrativo é de natureza plenamente linguística, 

já que existe apenas por meio de um ato de fala. Isso ocorre porque 

a consciência de si mesmo só é possível ser experimentada 
por contraste. Eu não emprego eu a não ser dirigindo-me a 
alguém, que será na minha alocução um tu. Essa condição de 
diálogo é que é constitutiva da pessoa, pois implica em 
reciprocidade – que eu me torne tu na alocução daquele que 
por sua vez se designa por eu. (BENVENISTE, 1991a, p. 286). 

Bühler (1961) demonstra a existência de relações entre os pronomes 

pessoais e os demonstrativos, enquadrando-os em uma categoria mais 

genérica, como dêiticos. Afirma, inclusive, que “os pronomes pessoais de 

terceira pessoa são pronomes demonstrativos em função substantiva” 

(BÜHLER, 1961, apud SILVA, 2003, p. 26), já que apontam para um elemento 

no discurso. 

Santos (2014) alega que desde os estudos de Brugmann (1904) e 

Wackernagel (1928) a “dêixis é elucidada pela operação dos demonstrativos 

como palavras primitivas” (SANTOS, 2014, p. 22). 

 
Jakobson (1957) se apropriou de um termo de Jespersen (1924), 

“shifters”, para se referir à dêixis (em especial as marcadas pelos pronomes 

pessoais), ressaltando seu caráter mutável, isto é, que varia de acordo com o 

contexto em que essas expressões são utilizadas. 

 
A dêixis de pessoa, por exemplo, seria “definida como a correlação que  

se estabelece entre os protagonistas do processo do enunciado e os 

protagonistas do processo da enunciação” (SILVA, 2003, p. 29). Assim sendo, 

a dêixis recairia somente nos pronomes de primeira e de segunda pessoa, já 

que os pronomes de terceira pessoa se referem a protagonistas do processo 

do enunciado, mas não do processo da enunciação. 
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Benveniste (1991) associa a dêixis à pragmática, exemplificando que o 

pronome “eu” (sempre em oposição a um “tu”) aponta para quem o emprega no 

discurso. Diferentemente de outros tipos de pronome, a relação “eu”/”tu” não 

sugere um referente que permanece residido no mesmo objeto. Pires e Werner 

(2006), fazendo uma releitura de Benveniste, relacionam a dêixis com a 

capacidade humana de gesticular, mostrando algo enquanto fala, 

argumentando que expressões indiciais, por abarcarem as intencionalidades do 

enunciador, são usadas em momentos únicos e irrepetíveis. Benveniste (1995), 

então, define a dêixis como “um conjunto de signos ‘vazios’, não referenciais 

com relação à ‘realidade’, sempre disponíveis, e que se tornam ‘plenos’ assim 

que um locutor os assume em cada instância do seu discurso” (BENVENISTE, 

1995, p.280). 

Essa referência volátil, destinada a instâncias de discurso, reúne diversos 

tipos de palavras (não importando sua classe gramatical) em um grupo 

denominado por Benveniste (1995) de indicadores. Entretanto, o autor 

apresenta ressalvas importantes, como o uso dos demonstrativos e de 

advérbios, que, apesar de identificarem um objeto, o fazem juntamente com o 

indicador da instância de discurso. De todo modo, ele destaca que o mais 

importante é a relação que existe entre os indicadores (sejam pronomes 

pessoais [como “eu” e “tu”], demonstrativos [como “este” e “esse”], advérbios 

de tempo e de lugar [como “agora” e “aqui”] etc.) e a instância de discurso no 

momento em que é enunciada. 

Se cada locutor, para exprimir o sentimento que tem da sua 
subjetividade irredutível, dispusesse de um “indicativo” distinto 
(...), haveria praticamente tantas línguas quantos indivíduos e a 
comunicação se tornaria estritamente impossível. A linguagem 
previne esse perigo instituindo um signo único, mas móvel, eu, 
que pode ser assumido por todo locutor, com a condição de 
que ele, cada vez, só remeta à instância do seu próprio 
discurso. Esse signo está, pois, ligado ao exercício da 
linguagem e declara o locutor como tal (BENVENISTE, 1995, p. 
281). 

 
Dessa forma, nota-se a importância de cada indicador ter sua referência 

própria, que, por ser relativa, corresponde, no ato de enunciação, cada vez a 

um ser único, em que “o eu se define como interior ao enunciado e exterior ao 

tu” (SILVA, 2003, p. 27-28). Por isso, Benveniste considera que os pronomes 
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pessoais têm mais relevância que os outros elementos dêiticos; afinal, “a 

pessoa enuncia num determinado espaço e tempo, o que enfatiza a 

dependência das categorias espacial e temporal à categoria de pessoa” 

(PIRES; WERNER, 2006, p. 156). 

 
Lyons (1970) se aproxima das ideias de Jakobson (1957) ao afirmar que 

os pronomes “eu” e “tu” sempre estão presentes no processo de enunciação, 

referindo-se a seres humanos, enquanto o pronome “ele” pode estar ausente 

ou, quando presente pode referir-se a seres animados ou inanimados. Dessa 

forma, 

 
Lyons aponta para o caráter egocêntrico da linguagem. A 
situação de enunciação implica um falante que lhe ocupa 
sempre o centro. Não obstante o centro do sistema dêitico 
mude constantemente, pois o papel de falante se desloca 
sucessivamente de um participante para o outro no ato de 
comunicação, ele é sempre designado por eu. A situação de 
enunciado é, por isso, egocêntrica. (SILVA, 2003, p. 30). 

Para Mattoso Câmara Jr. (1972) os pronomes se diferem dos nomes 

porque são essencialmente dêiticos, tendo sua significação num referente que 

se acha fora da expressão linguística. 

Levinson (1983; 2007) defende que o estudo da dêixis deve compreender 

a fronteira entre a semântica e a pragmática, visto que, embora a dêixis aponte 

para o contexto comunicativo, também está gramaticalizada na língua. 

Portanto, a dêixis seria “definida como a forma de ativação semântica em 

elementos presentes em contextos compartilhados pelos participantes em um 

ato verbal”. (MORAES, 2018, p.46). 

Assim, a dêixis de pessoa aponta para locutor e para alocutário no 

momento da interação comunicativa; a dêixis de lugar sinaliza a localização  

dos participantes do momento do discurso, a partir da referência do próprio 

enunciador; a dêixis de tempo revela a extensão temporal em relação ao 

momento em que um discurso foi enunciado; e a dêixis social codifica os 

papéis sociais dos interlocutores. Como a dêixis tem caráter egocêntrico, o que 

Benveniste (1991) chama de subjetividade na linguagem, em uma conversação 

o centro dêitico muda. 



19  

Mais recentemente, os cognitivistas, para os quais a linguagem, 

juntamente com outras capacidades cognitivas, é entendida como um meio de 

conceptualizar a realidade, também têm se preocupado em estudar a dêixis. 

Para os estudiosos cognitivistas, antes de qualquer coisa, o corpo humano é o 

ponto de partida para a experiência e a percepção que o indivíduo tem do 

mundo ao seu redor. Assim, uma das premissas da Linguística Cognitiva é a de 

que “a linguagem é formatada pela cognição humana, que, por sua vez, busca 

recursos (...) vinculados à compreensão que o falante tem de si mesmo e do 

ambiente e às experiências culturais” (FERREIRA, 2010, p. 22). 

Nesse viés, o conceito de dêixis está relacionado à experiência corporal 

do ser humano com seu ambiente, conforme alega Marmaridou (2000 apud 

FOLLY, 2012), para quem a dêixis está intimamente relacionada à “experiência 

corporal do ser humano com o seu meio ambiente” (FOLLY, 2012, p.3). 

Segundo Langacker (1987), há uma operação básica de perspectivação 

conceptual que é chamada de perspectiva, isto é, o ponto a partir do qual o 

fenômeno é visto. E um dos exemplos da noção de perspectiva é o uso da 

dêixis. Definindo pronomes demonstrativos, pronomes pessoais de primeira e 

segunda pessoa, certos advérbios de tempo e lugar (como "hoje" e "aqui") e 

alguns tipos de verbo (como “vir” e “ir”) como expressões dêiticas prototípicas, 

Marmaridou (2000 apud FONTES, 2017) revela que a característica 

fundamental desses termos “é a noção de egocentricidade estabelecida a partir 

das relações de proximidade ou distância com o centro dêitico (‘eu’)” (FONTES, 

2017, p. 71). 

Nas palavras de Monnerat (2003), 

 
com base no princípio de proximidade a publicidade mobiliza 
recursos de ordem semântica (antecipação seletiva efetuada 
no léxico), estilística (visando à aproximação leitor/emissor) e 
semiológica (codificação de mensagens), com vistas a 
promover a aproximação entre a informação e o informado 
(MONNERAT, 2003, p. 55). 

Tomando como base os trabalhos anteriores apresentados, a proposta 

deste estudo é realizar uma análise linguístico-discursiva da dêixis das peças 

publicitárias, buscando desvelar as estratégias discursivas a que estão 
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atreladas as ocorrências dos elementos dêiticos. Para tanto, vamos utilizar o 

aporte teórico da Linguística Textual. 

Com a percepção de texto como processo, e não como produto acabado, 

a dêixis será analisada a partir de seus efeitos em textos publicitários. Dessa 

forma, as expressões dêiticas serão examinadas levando em conta critérios de 

coerência, informatividade, intencionalidade, intertextualidade etc. Esses são 

alguns fundamentos levantados por Beaugrande e Dressler (1981) como 

necessários para a textualidade, como se verá mais adiante. 

Na década de 1960, Weinrich (1966; 1967) utilizou pela primeira vez a 

expressão “Linguística Textual”, defendendo uma teoria que transcendesse os 

limites da frase postulados pelo Estruturalismo. Nos anos posteriores, essa 

corrente, foi crescendo de modo heterogêneo, com diferentes propostas 

teóricas, que gradualmente ampliavam seu objeto de análise, afastando a 

Linguística Textual dos modelos teórico-metodológicos da Linguística 

Estrutural. 

Inicialmente, houve maior preocupação com “os fenômenos que não 

conseguiam ser explicados pelas teorias sintáticas e/ou pelas teorias 

semânticas que ficassem limitadas ao nível da frase” (BENTES, 2001, p. 247). 

Nesse período, os pesquisadores da Linguística Textual faziam uma análise 

transfrástica e partiam da frase para chegar ao texto; e assim conseguiam 

explicar fenômenos como o da correferenciação, em que um pronome não age 

como um mero substituto do nome; nesse caso, é fundamental compreender a 

congruência entre as predicações feitas sobre o nome e sobre o pronome. Não 

consideravam, então, “as condições de produção e circulação do texto para o 

entendimento da linguagem, muito menos aspectos cognitivos envolvidos em 

seu funcionamento” (SILVA, 2006, p. 23). 

Ao analisar as possibilidades de relações transfrásticas, alguns 

pesquisadores perceberam que certos textos (como as orações não ligadas por 

conectores) dependiam do alocutário para “construir o sentido global da 

sequência, estabelecendo mentalmente as relações argumentativas adequadas 

entre os enunciados” (BENTES, 2001, p. 249). Aproximando-se do 

Gerativismo, foram criados os conceitos de “gramaticas textuais” e de 



21  

“competência textual” (inspirados nos conceitos de “gramática gerativa” e 

“competência linguística”, respectivamente), que consideravam que todo 

falante nativo tem um conhecimento do que é um texto, sem reduzi-lo a uma 

análise frasal, reconhecendo “quando um conjunto de enunciados constitui um 

texto ou quando se constitui em apenas um conjunto aleatório de palavras ou 

sentenças” (BENTES, 2001, p. 250). 

Entretanto, devido às dificuldades de se construir um modelo teórico que 

desse conta de estudar homogeneamente os inúmeros fenômenos analisados, 

foi elaborada uma teoria do texto, “que, ao contrário das gramáticas textuais, 

preocupadas em descrever a competência textual de falantes/ouvintes 

idealizados, propõe-se a investigar a constituição, o funcionamento, a produção 

e a compreensão dos textos em uso” (BENTES, 2001, p. 251), vinculando-se à 

Pragmática. A partir desse momento, a língua não é mais vista como um 

sistema virtual, e sim como um sistema usado efetivamente em contextos 

comunicativos; o texto não é mais visto como um produto, e sim como um 

processo. Nesse âmbito, a Linguística Textual se estabelece enquanto campo 

de estudo. 

“O ponto em comum entre todas essas propostas é (...) a concepção do 

texto enquanto unidade legítima da análise linguística” (SILVA, 2006, p. 23). A 

grande questão é saber qual conceito de texto tem sido trabalhado pela 

Linguística Textual, pois é isso que, de fato, vai definir o objeto de estudo 

dessa corrente teórica. 

A definição de texto não se manteve a mesma em todos os momentos.  

No início da formulação da Linguística Textual, os textos eram associados a 

sequências linguísticas coerentes em si, o que reforça uma estrutura acabada, 

uma visão materializada e formal do texto. Nesse sentido, Harweg (1968), um 

dos primeiros pesquisadores da Linguística Textual na Alemanha, postula que 

um texto é necessariamente uma rede de referências pronominais, de modo 

que os mesmos referentes sejam retomados, por meio de diversas 

substituições, nas frases subsequentes. Nesse momento, entretanto, 

praticamente não se consideravam as referências anafóricas de porções 
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textuais de maior extensão, em como as anáforas associativas e indiretas, e os 

dêiticos. 

Posteriormente, ao vincular o texto ao seu contexto de produção e à sua 

recepção, a Linguística Textual passou a levar em conta que, ao produzir o 

texto, praticam-se ações (atos de fala), que são capazes de gerar no alocutário 

determinados efeitos. 

Nas palavras de Koch (2009), 

 
os textos deixam de ser vistos como produtos acabados, que 
devem ser analisados sintática e semanticamente, passando a 
ser considerados elementos constitutivos de uma atividade 
complexa, como instrumento de realização de intenções 
comunicativas e sociais do falante (KOCH, 2009, p. 14). 

De acordo com Austin (1990), os atos de fala podem ser locucionários 

(dizem algo), ilocucionários (têm uma intenção) ou perlocucionários (resultam 

da ação). Em outros termos, podemos afirmar que a essência desses atos, no 

primeiro, está no significado; no segundo, na imposição de certa força ao dizer 

algo e no terceiro, na obtenção de efeitos pelo fato de se dizer algo. 

Assim, o ato locucionário de um texto publicitário compreende a produção 

de um conteúdo informacional, como a sentença que compõe um anúncio da 

Ford publicado em julho de 2012 na Revista Veja: “Se estiver difícil de 

acompanhar as novas tecnologias, ande dentro delas”. Esse enunciado é 

composto de palavras com sentidos próprios, que, juntas nesse slogan, podem 

ser lidas e compreendidas. 

Segundo Austin (1990), o ato locucionário nesse anúncio engloba um ato 

fonético (os ruídos que representam foneticamente as palavras), um ato fático 

(os vocábulos que pertencem a uma gramática e são dotadas de significados) 

e um ato rético (a utilização de palavras que se referem textualmente a outros 

termos, como o pronome “elas”, que, no slogan em questão, retoma “as novas 

tecnologias”). 

Ainda segundo o referido autor, “podemos distinguir o ato locucionário ‘ele 

disse que...’ do ato ilocucionário ‘ele argumentou que...’ e do ato 

perlocucionário ‘ele me convenceu que...’ (AUSTIN, 1990, p.90). Considerando, 
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então, que uma peça publicitária não só diz algo, mas sobretudo argumenta 

para convencer, a ilocução e a perlucação também são bem marcadas, como 

podemos ver a seguir. 

Peça publicitária 2 

 
“Se estiver difícil acompanhar as novas tecnologias, ande dentro delas.” 

Ford 
CORPUS 2 

Revista Veja – Jul/2012 

 

O ato ilocucionário revela a intenção do produtor do slogan publicitário, 

que, no caso analisado, subentende, através da relação entre o texto verbal e a 

imagem do carro, que o produto anunciado é uma nova tecnologia. O slogan, 

portanto, em tom de conselho, convida o alocutário a andar no carro que está 

sendo anunciado. “A menos que se obtenha determinado efeito, o ato 

ilocucionário não terá sido realizado de forma feliz e bem-sucedida” (AUSTIN, 

1990, p. 100). 

O ato perlocucionário corresponde, então, aos efeitos obtidos pela 

intenção do locutor. Em um texto publicitário, o locutor espera que se 
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concretize a compra do produto anunciado. Na peça publicitária da Ford, o 

resultado alcançado pelo ato ilocucionário pode ser a aquisição do carro por 

parte do alocutário. 

Dessa forma, para Carvalho (1995), nos textos publicitários 

 
a palavra deixa de ser meramente informativa, e é escolhida 
em função de sua força persuasiva, clara ou dissimulada. (...) A 
função persuasiva na linguagem publicitária consiste em tentar 
mudar a atitude do receptor. (CARVALHO, 1995, p.18-19). 

Há, portanto, forte interação entre os interlocutores, envolvidos nos 

processos de construção e de compreensão do texto. E essa atitude é 

consciente, já que o locutor possui um papel ativo na “atuação 

sociocomunicativa inserida numa situação específica de comunicação” (NEIS, 

1985, p. 9). 

Koch (1997) define texto como 

 
uma manifestação verbal constituída de elementos linguísticos 
selecionados e ordenados pelos falantes, durante a atividade 
verbal, de modo a permitir aos parceiros, na interação, não 
apenas a depreensão de conteúdos semânticos, em 
decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem 
cognitiva, como também a interação (ou atuação) de acordo 
com práticas socioculturais. (KOCH, 1997, p. 75). 

Para Schmidt (1973), por exemplo, o texto é um ato mais global, que 

abrange toda e qualquer comunicação transmitida por sinais, sejam eles 

linguísticos ou não. Assim, sua preferência pela terminologia Teoria do Texto 

em vez de Linguística do Texto. 

No início dos anos 1980, com a virada cognitivista, compreendeu-se que 

toda ação é acompanhada de processos cognitivos. Assim, 

na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os 
sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o texto 
passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os 
interlocutores, sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se 
constroem e por ele são construídos (KOCH, 2009, p. 32-33). 

Beaugrande e Dressler (1981) estabeleceram alguns critérios de 

textualidade, que a princípio seriam coesão, coerência, informatividade, 

situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade, que, 

segundo Koch (2001) “não são critérios que permitem identificar as fronteiras 
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entre um texto e um não texto, mas sim as condições para uma ação 

linguística, cognitiva e social na qual eles operam como modos de 

conectividade em níveis diversos, mas inter-relacionados.” (KOCH, 2001, p. 

16). A Beaugrande e Dressler, somam-se outros teóricos da Linguística 

Textual, como van Dijk e Kintsch, bem como funcionalistas (Halliday, Hasan, 

Danes, Firbas, Mathesius, Sgall, entre outros) que muito contribuíram para o 

avanço da Linguística Textual. 

A partir da década de 1980, ganham destaque os estudos sobre coesão e 

coerência textuais, ampliando suas definições. A coesão foi dividida em 

referencial e sequencial. A primeira diz respeito a uma referência de um 

elemento textual a outro, podendo apontar para um termo já mencionado 

(anáfora) ou para um elemento posterior (catáfora). A segunda remete à 

progressão do texto, de tal modo que a informação dada se articule com a 

informação nova. Em relação à coerência, Koch (2001) alega que esta “se 

constrói, em dada situação de interação, entre o texto e seus usuários, em 

função da atuação de uma complexa rede de fatores, de ordem linguística, 

sociocognitiva e interacional” (KOCH, 2001, p. 13). 

Enquanto Beaugrande e Dressler (1981) e Marcuschi (1983) defendem a 

existência de textos incoerentes, autores como Charolles (1989) e Koch e 

Travaglia (1990) alegam que os textos não são incoerentes em si, dependendo 

dos usuários, do texto e da situação para serem melhor compreendidos. Por 

isso, um mesmo texto pode ser taxado de coerente por um interlocutor e de 

incoerente por outro. Afinal, é possível, por exemplo, que um leitor, ao se 

deparar com parte de um texto, o julgue coerente (ignorando sua totalidade); é 

possível que o papel social do leitor/destinatário interfira em sua maneira de ler 

o texto: um aluno do Ensino Fundamental tem uma bagagem política, cultural, 

histórica etc. diferente de um crítico literário, por exemplo. Por isso, Bentes 

(2001) define a coerência como um princípio de interpretabilidade. Com isso, a 

princípio todos os textos seriam aceitáveis pelos interlocutores, ainda que um 

texto possa ser incoerente em determinada situação comunicativa. 

Devem-se ressaltar também dois conceitos importantes que se 

relacionam: intencionalidade e informatividade. Segundo Bentes, 
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A argumentatividade, ou seja, a existência de uma determinada 
intenção ou objetivo por parte de quem produz um texto, pode 
ser percebida pela presença de uma determinada informação 
em detrimento de outra e pela forma de apresentação desta 
informação. (BENTES, 2001, p. 274). 

Além do papel dos usuários, o texto em si é fator interessante para se 

pensar na noção de coerência. Afinal, deve haver um equilíbrio na distribuição 

da informação, porque 

um texto que contenha apenas informação conhecida caminha 
em círculos, é  inócuo, pois  falta-lhe a  progressão necessária 
à construção do mundo textual. Por outro lado, é 
cognitivamente impossível a existência de textos que 
contenham unicamente informação nova, visto que seriam 
improcessáveis, devido à falta das âncoras necessárias para o 
processamento (KOCH, 2009, p. 41). 

No final do século XX destacaram-se os estudos sobre a tipologia textual, 

e em especial sobre os gêneros textuais, como terreno fértil para o trabalho da 

Linguística Textual, já que se devem levar em conta os significados globais de 

cada texto. Schneuwly (1994) considera gênero textual como suporte das 

atividades de linguagem, definindo-o a partir de três dimensões: 

 
1) os conteúdos e os conhecimentos que se tornam dizíveis a 
partir dele; 2) os elementos das estruturas comunicativas e 
semióticas partilhadas pelos textos reconhecidos como 
pertencentes a determinado gênero; 3) as configurações 
específicas de unidades de linguagem, traços, principalmente, 
da posição enunciativa do enunciador, bem como dos 
conjuntos particulares de sequências textuais e de tipos 
discursivos que formam sua estrutura. (KOCH, 2001, p. 15). 

 
Por fim, deve-se salientar a importância da situação em que um texto é 

produzido, o que pode exigir do interlocutor conhecimento de mundo, 

conhecimento partilhado e inferências. 

Dessa forma, ao ler um texto, pode ser exigido do leitor que se reconheça 

frames, que são o “conhecimento de senso comum sobre um conceito central” 

(BENTES, 2001, p. 265); esquemas, que são o “conjunto de conhecimentos 

ordenados numa progressão, de modo que se podem estabelecer hipóteses 

sobre o que será feito ou mencionado no universo textual” (BENTES, 2001, p. 

266); e plano, que é “outra forma de conhecimento que consiste em saber 
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como agir em uma determinada situação para alcançar determinado objetivo” 

(BENTES, 2001, p. 266). 

Além disso, a intertextualidade é outro fator importante para estabelecer a 

coerência de um texto, já que o reconhecimento de outros textos pode ser 

necessário para o processamento cognitivo de um texto. Assim, esse é um 

recurso que revela a capacidade de se brincar com a linguagem, independente 

do gênero textual, a fim de conseguir os efeitos desejados. 

Peça publicitária 3 

 
“Vidas Opostas. Os opostos que vão atrair você.” 

Record 
CORPUS 2 

Revista Veja – Nov/2006 

 
Na peça publicitária 3, há uma intertextualidade com o ditado popular “Os 

opostos se atraem”, pressuposto em seu slogan, que faz também referência ao 

título da novela “Vidas Opostas”, veiculada nesse texto publicitário. Assim, essa 

campanha publicitária parte de uma informação conhecida (o ditado popular) 

para cumprir sua intenção persuasiva de incentivar o público a assistir a essa 

novela (isto é, se sentir atraído por ela, como sugere o slogan). 
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2. O TEXTO PUBLICITÁRIO 

 
A partir da noção de texto da Linguística Textual, o gênero publicitário é 

passível de estudos mais profundos, considerando sua relação intrínseca entre 

locutor e alocutário, cuja argumentatividade promove o despertar do desejo por 

parte do consumidor. Esses efeitos gerados no alocutário são motivados por 

diferentes estratégias de persuasão, dentre as quais a dêixis exerce papel 

importantíssimo. 

Traçando um panorama do texto publicitário desde a sua origem  

(inclusive etimológica) até como o percebemos no século XXI, é possível 

compreender como as expressões indiciais são importantes ferramentas para 

que esses textos convençam seus alocutários a fim de alcançar seus objetivos. 

Publicidade é uma palavra que tem origem no termo latino publicitus, que 

tinha o sentido de “tornar público”. Antes de 1789, se referia somente a 

assuntos do direito público, passando a designar posteriormente quaisquer 

obras, literárias ou não, publicadas nas gazetas. 

A partir do século XX, a publicidade se relacionou com as transformações 

econômicas do capitalismo e ao surgimento dos meios de comunicação em 

massa. Com a produção em série de produtos, muitos tinham qualidade 

inferior, necessitando de mecanismos que dissimulassem sua fragilidade. 

Técnicas desenvolvidas pela Revolução Industrial alteraram o panorama 

da sociedade, já que o maquinário, cada vez mais aperfeiçoado, produziu um 

aumento substancial dos bens de consumo. 

Antes do impetuoso avanço da tecnologia, as fábricas se 
limitavam a produzir aquilo que o consumidor realmente 
necessitava e estava em condições de adquirir. Com o advento 
da população em massa para um mercado que já principiava a 
superar a fase de consumir apenas o essencial, viram-se os 
industriais forçados a encontrar meios rápidos de escoar o 
excesso de produção de máquinas cada vez mais 
aperfeiçoadas e velozes (SANT’ANNA, 2002, p. 4-5). 

Para tanto, foram usados os textos publicitários, que passaram de um 

auxiliar na venda de produtos para um fenômeno econômico e social capaz de 

influenciar e transformar os hábitos da população. Afinal, na sociedade 
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capitalista, o poder de consumo está relacionado à ideia de status, tornando-se 

um “indicador da qualidade de vida e caracterizador da inserção social dos 

indivíduos no universo da cultura mundializada” (TRINDADE, 2005, p. 84). 

Cabe ressaltar aqui que o termo “publicidade” será usado em detrimento 

da palavra “propaganda”, visto que esta é mais genérica, designando qualquer 

texto que é propagado com o objetivo de convencer, como uma declaração 

política ou uma oferta de emprego. Em sua origem (do latim, propagare), a 

palavra pertencia ao campo semântico de plantio, sendo usada posteriormente 

no sentido de implantar uma ideia na mente de outrem. 

Segundo Sant’Anna (2002), ainda que, para atingir seu objetivo, os textos 

publicitários tentem implantar na mente do público uma ideia positiva sobre o 

produto vendido, o termo “propaganda” é preterido por muitos publicitários. 

Afinal, “publicidade” é, em português, uma expressão mais “leve” que 

“propaganda”: enquanto a primeira explora o universo dos desejos, a segunda 

se relaciona de forma mais objetiva à venda do produto, o que as peças 

publicitárias procuram contornar. Concebendo o discurso publicitário como um 

instrumento de controle social, percebemos que, na verdade, “seu poder não é 

o de simplesmente vender tal ou qual marca, mas integrar o receptor à 

sociedade de consumo” (CARVALHO, 1995, p. 18). 

Valendo-se, então, de linguagem verbal e/ou não verbal, o texto 

publicitário tem como uma de suas características a persuasão, tendo como 

objetivo criar um desejo em seu público para que ele tente se satisfazer por 

meio do produto anunciado. Pode-se dizer, dessa forma, que “a publicidade é 

um discurso social que age sobre o lado psicológico de seu público a fim de 

conseguir o maior número de consumidores para as mercadorias e serviços.” 

(NETO, 2007, p. 2). 

Segundo Barreto Neta (2010), essa linguagem publicitária vale-se de 

palavras como “alegria” e “bem viver”, além de imagens positivas, como uma 

pessoa sorrindo ou um casal feliz, para relacioná-las ao anúncio em questão, 

reforçando seu caráter persuasivo. De acordo com Adam (1976), todo discurso 

tem uma intenção, e a do discurso publicitário é estimular o consumo pela 

persuasão. 
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Aproximando-se da teoria dos atos de fala, de Austin (1990), Muniz 

(2005) afirma que 

a publicidade não pode limitar-se a dar uma informação direta 
sobre um objeto. Este objeto deve parecer belo e, portanto, 
desejável. Assim, mais que dizer uma fria realidade, a 
mensagem será um sussurro sedutor. (...) A missão da 
publicidade é gerar elos que impulsionem a vontade para o 
mercado. (MUNIZ, 2005, p. 293). 

O anúncio da Omo na Revista Veja, em novembro de 2006, diz “Omo 

incentiva todo mundo a brincar mais. Até na hora de lavar a roupa você faz 

brincando”. 

Peça publicitária 4 

 
“Omo incentiva todo mundo a brincar mais, até na hora de lavar a roupa você faz brincando.” 

Omo 
CORPUS 2 

Revista Veja – Nov/2006 

 
Como podemos perceber, o uso do verbo “brincar” duas vezes, sendo 

uma delas associada ao ato de lavar roupa, tarefa vista socialmente como algo 

desagradável, vai ao encontro do que diz Barreto Neta (2010), ou seja, ainda 

que o produto anunciado seja usado em um trabalho incômodo, como lavar 
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roupa, o texto explora ideias positivas, tanto por meio das palavras como 

através da imagem de dois meninos sorridentes brincando juntos. 

Essa percepção sobre a publicidade está atrelada ao conceito de circuito 

externo do ato de linguagem, postulado por Charaudeau (1983). Segundo esse 

autor, existe um circuito externo, que seria o lugar dos sujeitos psicossociais, 

representado, nos textos publicitários, por um sujeito comunicante-publicista 

(EUc) e por um sujeito interpretante-consumidor (TUi). Esses são seres da 

ação, que determinam o fazer; isto é, o EUc cria uma publicidade com a 

intenção de convencer o TUi, que é um sujeito consumidor (tanto do produto 

em questão como do próprio texto publicitário). 

Por outro lado, há também um circuito interno do ato de linguagem, que 

nas peças publicitárias é composto por um sujeito enunciador-anunciante 

(EUa) e por um sujeito destinatário-utilizador eventual (TUd), que é a imagem 

do alocutário ideal desenvolvida pelo EUc. Esses são seres da fala, 

responsáveis pelo dizer; ou seja, que agem por meio de elementos textuais, de 

tal forma que o publicista tente atingir seu objetivo de fazer o alocutário 

consumir determinado produto. 

Em uma peça publicitária, por exemplo, o sujeito comunicante-publicista, 

utilizando textos verbais e não verbais, cria uma mensagem para ser dirigida a 

um sujeito interpretante-consumidor, que vai interpretar o conteúdo do anúncio 

publicitário. Segundo Monnerat (2003), esses seres agem na situação 

psicossocial. 

Mas, nas práticas sociais, o sujeito enunciador-anunciante não almeja 

apenas passar um conteúdo informacional; tem como principal intenção 

convencer o sujeito destinatário-utilizador eventual a comprar o produto 

anunciado. E o sujeito destinatário-utilizador eventual, por sua vez, não lê uma 

peça publicitária apenas para interpretar as informações ali contidas, mas 

sobretudo para tomar a atitude de adquirir ou não o produto vendido. 

Essa tentativa de convencimento, por parte do sujeito enunciador- 

anunciante, é descrita por Monnerat (2003) e por Sant’Anna (2003) no seguinte 

processo: 
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Nesse sentido, o alocutário, que não conhecia o produto divulgado, passa 

a ter um primeiro contato com ele, compreendendo do que se trata. Sendo 

persuadido pelo locutor, se convence de que deve tomar a atitude de comprá- 

lo. Desse modo, persuadir “significa, em termos de publicidade, obter do 

consumidor a mudança de atitude própria, para criar nele um comportamento 

que o predisponha à compra” (MONNERAT, 2003, p. 36). 

Ainda sobre a influência psicológica da publicidade, Leduc (1976) afirma 

que há três forças atuando sobre o alocutário da peça publicitária. A primeira é 

a motivação (isto é, os motivos que fazem agir), que pode ser de ordem 

econômica (relacionada ao fato de pagar o menor preço ou de ter algum 

retorno financeiro), egoísta (compreende as áreas de saúde, segurança, prazer 

e tudo mais que diz respeito ao instinto de conservação) ou altruísta (consiste 

em simpatizar com outro, desejando protegê-lo ou participar de seu prazer). 

A segunda força é a atitude, uma predisposição interior diante da 

motivação apresentada. Cabe ressaltar que elas podem ser positivas, 

negativas ou neutras. E a terceira força é o comportamento, que representa 

(como um hábito, um costume) o modo de proceder diante de um produto. 

Para tanto, o locutor pode impor sua opinião ao sujeito-interpretante (TUi), 

fazendo-o crer, por meio de uma relação de confiança, que ele necessita do 

produto anunciado. Isso ocorre, por exemplo, em publicidades como “Deixe um 

Ford surpreender você”, na qual o alocutário é “convidado” a adquirir um carro 

da Marca Ford para ser surpreendido positivamente (ou seja, beneficiado). 

Peça publicitária 5 

 

“Deixe um Ford surpreender você.” 
Ford 

CORPUS 1 

DESCONHECIMENTO => CONHECIMENTO => COMPREENSÃO => CONVICÇÃO => AÇÃO 
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O verbo no imperativo (“deixe”) nesse anúncio tem um tom de pedido, 

como se o produtor do slogan publicitário pedisse para o alocutário dar uma 

chance e experimentar o carro vendido por ele. 

Mas, em vez disso, o locutor pode se fazer presente por meio de uma 

declaração positiva, levando o alocutário (não marcado no texto) a desejar 

desfrutar dessa situação agradável, como se pode perceber no slogan da 

empresa aérea Webjet, veiculado em maio de 2010 pela Revista Veja: “Nos 

preços, subtraímos. No crescimento, multiplicamos.”. 

Peça publicitária 6 

 
“Nos preços, subtraímos. No crescimento, multiplicamos.” 

Webjet 
CORPUS 2 

Revista Veja – Mai/2010 

 

Nesse caso, o locutor se apresenta como um benfeitor, estimulando o 

alocutário a ser um beneficiário seu. 
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Finalmente, é possível que os interlocutores não apareçam no texto, 

ficando destacada apenas a imagem do produto, que, juntamente com a 

linguagem verbal, é capaz de convencer o alocutário. Vemos isso em “Chegou 

o novo Peugeot 307CC. Que carro é esse?!?!”, peça publicitária divulgada na 

edição de outubro de 2004 da Revista Veja: 

Peça publicitária 7 

 
“Chegou o Peugeot 307 CC. Que carro é esse?!?!” 

Peugeot 
CORPUS 2 

Revista Veja – Out/2004 

 
A segunda frase desse slogan explora a ambiguidade para deixar 

subentendida a alta qualidade do carro anunciado e ao mesmo tempo aguçar a 

curiosidade do alocutário e o desejo de conhecê-lo. 
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E um dos mecanismos de se alcançar a finalidade persuasiva dos textos 

publicitários, segundo pensadores da Escola de Frunkfurt2, é a padronização 

das pessoas, construindo representações cotidianas do público. Segundo Neto 

(2007), 

 
a publicidade, enquanto discurso, está relacionada à identidade 
de um sujeito na medida em que faz uma representação das 
diversas identidades em seus discursos. Na construção de 
seus discursos (a enunciação) tais mensagens utilizam temas 
que fazem com que o público se identifique, se projete no 
personagem ou no produto apresentado na peça publicitária, e 
traz, dentro deste discurso, valores contemporâneos que 
substituem aqueles que antes ancoravam a identidade (etnia, 
classe, gênero, etc). (NETO, 2007, p. 11). 

 
Cria-se, então, a noção de status, já que “não são mais vendidas as 

qualidades intrínsecas de um produto e nem mesmo, em sentido estrito, a 

reputação da marca registrada, mas sim a imagem dessa marca junto ao 

público consumidor” (MONNERAT, 2003, p. 13). 

Para isso, é importante levar em conta uma importante distinção em 

relação aos tipos de leitores de publicidades, postulada por Farias (1993 apud 

MONNERAT, 2003). Segundo a autora, o leitor “conquistado” é aquele que, 

sem intenção de ler anúncios publicitários, se depara com algo que lhe chama 

a atenção (como cores, imagens etc.), criando uma imagem positiva sobre  

esse anúncio. O leitor “motivado” é o possível comprador, que tem uma 

intenção prévia de adquirir determinado produto, se interessando 

imediatamente por toda a publicidade que o anuncie. Por último, o leitor 

“espontâneo” é o que tem hábito de ler publicidades sem a intenção de 

comprar o produto em questão (lendo-a apenas por curiosidade, por diversão 

etc.), podendo se interessar por algum anúncio. 

Esses leitores podem reconhecer nos produtos diferentes funções. O 

produto pode ser um objeto da busca (as qualidades do produto ajudam o 

alocutário a atingir o resultado), um auxiliar eficaz (o produto é um instrumento 

que dá capacidade técnica para o alocutário resolver o que precisa), um aliado 

(o produto pode trabalhar pelo alocutário) ou um agente da busca (o produto é 

 

2
 “A Escola de Frankfurt foi o embrião de um grupo de teóricos europeus que se dedicou a elaborar uma 

teoria crítica sobre a sociedade.” (MONGERDOFF, 2012, p. 152) 
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representado por uma marca, que pode beneficiar o alocutário). Tais funções 

são exemplificadas nos quatro textos publicitários a seguir: 

Peça publicitária 8 

 
 
 

“Econômico como você nunca ouviu.” 
Toyota Prius 2018 

CORPUS 1 

 
Nesse anúncio da Toyota, o produto é o objeto da busca, já que se 

destaca o caráter econômico do automóvel. É sabido que uma das qualidades 

que motoristas buscam em seus carros é o rendimento do motor, isto é, a 

capacidade que ele tem de economizar combustível. Dessa forma, o texto 

publicitário veicula que, ao comprar um Toyota Prius 2018, esse resultado será 

alcançado. 

Peça publicitária 9 

 
“Caminhões sob medida para o seu negócio. Taxa sob medida para o seu orçamento.” 

Volkswagen 
CORPUS 2 

Revista Veja – Jun/2011 
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Na peça publicitária da Volkswagen, o texto publicitário apresenta um 

produto como auxiliar eficaz. O locutor passa a ideia de que os caminhões da 

marca Volkswagen (produto anunciado) são uma ferramenta que colabora para 

que o empreendimento do alocutário seja bem sucedido. 

Peça publicitária 10 

 

 
“A gente faz do seu jeito.” 

Burger King 
CORPUS 1 

 
No anúncio do Burger King, o produto tem a função de aliado. O 

alocutário é levado a crer que pode despreocupar-se, tendo em vista que aquilo 

que ele faria ao seu gosto será providenciado exatamente dessa maneira pela 

locutor. 

Peça publicitária 11 

 
“Tem horas que você precisa de um upgrade.” 

Ford 
CORPUS 2 

Revista Veja – Mar/2012 
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Nessa peça publicitária, o produto é representado pela marca Ford, o 

agente de busca que pode beneficiar o leitor, já que, segundo o anúncio, tendo 

um carro dessa marca, o alocutário fará um upgrade. Podemos dizer, portanto, 

que a maneira como o produto se apresenta “pode transformar um relógio em 

joia, um carro em símbolo de prestígio e um pântano em paraíso tropical” 

(CARVALHO, 1995, p.18). 

Nos quatro exemplos apresentados, há em comum o uso de pronomes 

dêiticos que se referem à 2ª pessoa (“você” e “seu”). Ou seja, no contexto 

comunicativo em que um produto é tratado como um objeto da busca, um 

auxiliar eficaz, um aliado ou um agente da busca, é o alocutário o alvo desse 

texto. É ele quem deve ser convencido das qualidades da marca ou do produto. 

Partindo do pressuposto de que o contexto comunicativo é constituído por 

pessoa (locutor e interlocutor), lugar e tempo, o locutor do anúncio publicitário, 

que tem como alvo um público determinado, produz a mensagem, tendendo a 

situar-se no tempo e no espaço, numa posição central. Afinal, “a rede de 

referenciação instituída pela dêixis é determinada por uma marca egocêntrica” 

(SOUSA MARTINS, s/d). Isto é, o “eu” é sempre o agente, o enunciador, o 

ponto central; o “tu” é sempre outro. Entretanto, esses elementos dêiticos não 

possuem um significado fixo, e sim volátil. Eles mudam de referente a cada 

contexto, a cada ato de fala. 

Assim, o exercício linguístico passa por todos os interlocutores. 

 
O EU não pode ser concebido a não ser por contraste com o 
TU. O sujeito falante eleva o outro à condição de existência no 
processo de comunicação. “EU-TU” é um só ente criado pela 
reciprocidade de dois elementos numa realidade dialéctica, 
interactiva que é o processo de comunicação (SOUSA 
MARTINS, s/d). 

A dêixis pessoal, por meio de pronomes pessoais, indica o estatuto de 

participante (eu/tu) ou não participante (ele) em um ato verbal. Entretanto, além 

desses pronomes, os possessivos, a flexão verbal, o vocativo e os pronomes 

de tratamento também marcam a dêixis de pessoa, que “está presente em 

todos os outros tipos de dêixis, já que todos implicam uma referenciação 

relativa aos participantes no ato de enunciação.” (MORAES, 2018, p.49). 
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Ainda vale ressaltar que “os dêiticos espaciais gramaticalizam uma maior 

ou menor relação de proximidade em relação ao lugar que o locutor ocupa” 

(MORAES, 2018, p.49). Assim, os advérbios de lugar, os demonstrativos e 

alguns verbos (como “ir”, “vir”, “trazer” e “levar”) são dêiticos de lugar. 

Considerando o que foi exposto, cabe, portanto, uma análise em peças 

publicitárias dos usos de expressões dêiticas prototípicas, como pronomes 

demonstrativos, pronomes pessoais de primeira e de segunda pessoas, certos 

advérbios de tempo e de lugar (como “agora” e “aqui”) e de alguns verbos que 

pressupõem uma relação espacial, como as oposições “vir” x “ir” e “trazer” x 

“levar”, conforme nos propusemos a fazer. Nesta dissertação, pretendemos 

demonstrar como os anúncios publicitários fazem uso de categorias dêiticas 

como estratégia persuasiva. Além disso, cabe ressaltar a importância da 

avaliação de recursos como a intertextualidade, que, valendo-se da 

criatividade, auxiliam no processo de aproximação com o interlocutor. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS 

DADOS 

O corpus de investigação da presente pesquisa, composto por slogans 

com expressões dêiticas, tem como base diferentes textos publicitários 

encontrados tanto em sites como em revistas. Dessa forma, sendo o texto 

publicitário um gênero multimodal, trabalharemos aqui apenas com textos que 

utilizem exclusivamente a linguagem verbal escrita e visual, não levando em 

conta recursos de áudio e vídeo (como nas peças publicitárias veiculadas em 

canais de televisão, por exemplo). As imagens serão observadas como uma 

ancoragem ao texto verbal, de onde destacaremos o fenômeno da dêixis. E 

cabe lembrar que não há uma seleção temática dos textos, já que dêixis podem 

aparecer igualmente em publicidades sobre alimentos, carros, bancos, 

entretenimento etc. 

Separamos 144 textos publicitários em dois corpora: um contento 41 

anúncios buscados aleatoriamente em sites e outro com 103 textos retirados  

do site www.propagandaemrevista.com.br, que contém um acervo digital com 

mais de 6000 propagandas publicadas em variadas revistas. Dentre todas as 

propagandas que constam no referido site, selecionamos preferencialmente o 

material que fora publicado na revista Veja entre os anos 2000 e 2012. 

O primeiro corpus foi construído na parte inicial da pesquisa, com o qual 

foi possível identificar a recorrência do fenômeno da dêixis em peças 

publicitárias. E, nesse trabalho investigativo, encontramos um acervo digital 

com mais de 6000 peças publicitárias catalogadas, que serviu de base para o 

segundo corpus, compondo mais de dois terços do total (dois corpora) de 

peças publicitárias analisadas. 

A partir da constituição desses corpora, analisamos quantitativamente os 

anúncios publicitários, computando e dividindo todas as ocorrências dêiticas 

(de pessoa, de lugar, de tempo e social). Entretanto, ainda que os referenciais 

EU-AQUI-AGORA sejam analisados metodologicamente de forma separada, 

cabe ressaltar que eles estão sempre juntos apontando para o centro dêitico. 

http://www.propagandaemrevista.com.br/
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Ademais, calculamos as porcentagens de cada tipo de dêixis, além de 

separar e contar quantas (e quais) expressões indiciais havia para cada tipo 

dêitico. Assim, em cada tabela há o cálculo porcentual proporcional a cada 

corpus, bem como a porcentagem total referente aos dois corpora. 

Antes de cada tabela, apresentamos algumas peças publicitárias, com 

expressões dêiticas destacadas, que exemplificam as informações contidas na 

tabulação subsequente. Em certos textos publicitários pode haver mais de um 

dêitico, mas destacamos apenas aquele(s) que se relaciona(m) com a tabela 

em questão. 

Ao final deste capítulo, apresentamos uma amostra da análise qualitativa 

realizada, detalhando os usos de expressões dêiticas (bem como de outras 

estratégias) em cinco peças publicitárias, a fim de demonstrar a relevância das 

expressões indiciais nesses textos. 

Com a análise dos dados, propomo-nos, então, a demonstrar a 

importância da dêixis em textos publicitários, uma vez que: (i) o uso de 

categorias dêiticas servem como estratégias para incitar uma relação de 

intimidade entre os interlocutores; (ii) a dêixis de pessoa e social, utilizadas em 

simulação de diálogo, de conversa, constitui recurso para tornar o enunciado 

mais informal e, portanto, mais acessível ao interlocutor; (iii) a utilização da 

dêixis de lugar visa à diminuição da distância entre os interlocutores: advérbios 

como “aqui” ou “perto”, por exemplo, são utilizados para sugerir que o lugar do 

enunciador (de uma loja, por exemplo) está bem próximo do lugar em que se 

encontra o interlocutor (possível comprador); (iv). verbos como “vir” também 

são empregados buscando promover uma relação de aproximação entre os 

interlocutores; (v) a utilização de circunstanciais de tempo como “já” e “agora”, 

por exemplo, ao estabelecer um caráter de novidade e imediatismo na 

mensagem, atua como motivador para que o interlocutor (possível comprador) 

adquira o produto mais rapidamente. 

Para confirmar as cinco hipóteses secundárias, que, por sua vez 

confirmam a hipótese principal, de que as expressões dêiticas, somadas a 

outras estratégias, são um importante recurso para aproximar os interlocutores 

de uma peça publicitária, analisamos, como já adiantamos, 144 peças 
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publicitárias, coletadas em variados sites e revistas, que compõem dois corpora 

diferentes. O primeiro corpus, formado por 41 textos publicitários, compreende 

o material coletado utilizando a ferramenta de busca de imagens do Google, o 

que foi feito com mais frequência na parte inicial do processo de pesquisa. O 

segundo corpus, composto por 103 peças publicitárias, foi elaborado através  

de pesquisas em um acervo digital de propagandas publicadas em revistas, 

que se encontra no domínio www.propagandaemrevista.com.br. Neste acervo, 

a pesquisa recaiu sobre os textos publicitários presentes em diferentes edições 

da Revista Veja, em especial a partir dos anos 2000. 

As 144 peças publicitárias chamaram nossa atenção para a variedade 

temática de tais textos, que abrangem desde gêneros alimentícios até 

companhias de viagem, por exemplo. Ao todo foram encontradas 355 casos de 

expressões dêiticas referentes aos seguintes tipos de dêixis: pessoa, tempo, 

lugar e social. Os exemplos a seguir ilustram as ocorrências de cada tipo de 

dêixis, e a tabela 1 exibe a frequência de cada um deles nos corpora 

analisados. 

Peça publicitária 12 

 
“Com você onde sua vida for.” 

Dêixis de pessoa 
Hipercard 

CORPUS 1 

http://www.propagandaemrevista.com.br/
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Peça publicitária 13 

 
“O melhor outubro de todos os tempos. Agora é a vez da Record.” 

Dêixis de tempo 
Record 

CORPUS 2 
Revista Veja – Nov/2010 

 
Peça publicitária 14 

 
“Instituto Tecnológico Vale. A mineração do futuro começa aqui.” 

Dêixis de lugar 
Vale 

CORPUS 2 
Revista Veja – Jan/2010 
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Peça publicitária 15 

 
“Kia Soul. O carro design. Ele conquistou o Brasil e vai conquistar você também.” 

Dêixis social 
Kia Soul 

CORPUS 2 
Revista Veja – Mai/2010 

 

 
No corpus 1, foram encontradas 83 dêixis, enquanto 262 expressões 

indiciais foram identificadas no corpus 2, totalizando 355 casos de dêixis, 

conforme a tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 – Casos de dêixis encontrados (355) 

Dêixis de pessoa Dêixis de tempo Dêixis de lugar Dêixis social 

CORPUS 1 CORPUS 2 CORPUS 1 CORPUS 2 CORPUS 1 CORPUS 2 CORPUS 1 CORPUS 2 

50 125 3 39 17 51 23 47 

53,76% 47,71% 3,23% 14,88% 18,28% 19,47% 24,73% 17,94% 

175 41 69 70 

49,29% 11,83% 19,16% 19,72% 

 

Na tabela 1, podemos ver que, dentre as 355 ocorrências, a dêixis de 

pessoa e a dêixis social, que se referem, de alguma forma, às pessoas do 

discurso (“eu” e “tu”) somam aproximadamente 69% dos casos, o que dá 
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indícios de ser o interlocutor não apenas um alvo dos textos publicitários, mas 

também figura importantíssima com a qual se tenta dialogar. 

Ainda que os pronomes de 1ª e de 2ª pessoa se enquadrem na categoria 

dêitica de pessoa, esses elementos linguísticos podem revelar relações sociais 

neles contidas ideologicamente, como formas de tratamento mais ou menos 

polidas, por exemplo. Nesses casos, além dos dêiticos de pessoa, encontra-se 

também a dêixis social, que, por meio da estrutura da própria língua, codifica 

“as identidades sociais dos participantes (....) ou a relação social entre eles, ou 

entre um deles e pessoas ou entidades a que se faz referência” (LEVINSON, 

2007, p. 111). 

Já a tabela 2, a seguir, traz a quantidade de determinados usos dêiticos 

no total de peças publicitárias. Levando em conta que o mesmo anúncio pode 

apresentar mais de um dêitico (inclusive de tipos diferentes), a tabela não só 

enumera as ocorrências de dêixis de pessoa, de tempo, de lugar e social, como 

também informa as porcentagens dos casos em que aparecem dois ou mais 

tipos de dêiticos na mesma peça publicitária, a fim de fazermos uma análise 

mais fiel do fenômeno em questão. 

Vejamos a seguir exemplos dos casos em que se verificam dois ou mais 

tipos de dêiticos na mesma peça publicitária: 

Peça publicitária 16 

 
“Transformar sonho em realidade é muito fácil. É só você acordar e começar a investir já no Itaú.” 

Dêixis de pessoa e de tempo 
Itaú 

CORPUS 2 
Revista Veja – Jun/2000 
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Peça publicitária 17 

 
“As melhores ofertas estão aqui. Saia na frente com o Pinguim.” 

Dêixis de pessoa e de lugar 
Pontofrio 

CORPUS 1 

 
Peça publicitária 18 

 
“Você tem seu estilo. A Renner tem todos.” 

Dêixis de pessoa e social 
Renner 

CORPUS 1 

 
Peça publicitária 19 

 
“Chegou a nobreza do aço inoxidável.” 

Dêixis de tempo e de lugar 

Boticário 
CORPUS 2 

Revista Veja – Fev/2006 
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Na peça publicitária 19 encontramos uma única expressão indicial que 

cumpre dois papéis. O verbo “chegar”, literalmente, faz referência à ideia de 

lugar. Assim, o alocutário compreende que os produtos da marca Europa (com 

aço inoxidável) encontram-se no “aqui”, isto é, no lugar ocupado pelo centro 

dêitico. Entretanto, também se nota uma metaforização do espaço como 

tempo, a partir da qual o verbo “chegar” se refere à ideia de tempo. Nesse 

sentido, o alocutário também compreende que tais produtos encontram-se no 

“agora”, no seu momento atual. Por isso, diz-se que o centro dêitico é marcado 

pelo EU+AQUI+AGORA. 

Peça publicitária 20 

 
“Agora, você vai unir o útil ao utilitário.” 

Dêixis de tempo e social 
Renault 

CORPUS 2 
Revista Veja – Nov/2006 
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Peça publicitária 21 

 
“Você sabe o que está levando para casa quando vai às compras?” 

Dêixis de lugar e social 
Planeta Sustentável 

CORPUS 2 
Revista Veja – Dez/2008 

 

Nas peças publicitárias analisadas, foram encontradas dêixis de pessoa, 

de tempo, de lugar e social. Entretanto, em alguns desses textos localizamos 

mais de um tipo de dêitico, como mostra a tabela 2 a seguir. 

Tabela 2 – Número total de peças publicitárias (144) 

 
Dêixis de pessoa 

CORPUS 1 36 87,80%  
113 

 
78,47% 

CORPUS 2 77 74,76% 

 
Dêixis de tempo 

CORPUS 1 3 7,32%  
37 

 
25,69% 

CORPUS 2 34 33,01% 

 
Dêixis de lugar 

CORPUS 1 16 39,02%  
61 

 
42,36% 

CORPUS 2 45 43,69% 

 
Dêixis social 

CORPUS 1 20 48,78%  
59 

 
40,97% 

CORPUS 2 39 37,86% 

 
Dêixis de pessoa e de tempo 

CORPUS 1 1 2,44%  
22 

 
15,27% 

CORPUS 2 21 20,39% 
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Dêixis de pessoa e de lugar 

CORPUS 1 11 26,83%  
23 

 
15,97% 

CORPUS 2 12 11,65% 

 
Dêixis de pessoa e social 

CORPUS 1 20 48,78%  
59 

 
40,97% 

CORPUS 2 39 37,86% 

 
Dêixis de tempo e de lugar 

CORPUS 1 1 2,44%  
26 

 
18,05% 

CORPUS 2 25 24,27% 

 
Dêixis de tempo e social 

CORPUS 1 1 2,44%  
14 

 
9,72% 

CORPUS 2 13 31,71% 

 
Dêixis de lugar e social 

CORPUS 1 6 14,63%  
11 

 
7,64% 

CORPUS 2 5 4,85% 

 

Nas tabelas 1 e 2 percebemos certa semelhança (em termos 

proporcionais) na quantidade de dêiticos. A única exceção se dá com a dêixis 

de tempo, substancialmente menos frequente no corpus 1, tanto em relação ao 

número de expressões indiciais (tabela 1) quanto no que diz respeito à 

quantidade de peças publicitárias que contenham esse tipo de dêixis (tabela 2). 

Mas essa discrepância se dá, em grande parte, devido ao grande número 

de ocorrências do verbo “chegar” no corpus 2 (17 casos) em detrimento de um 

único caso encontrado no corpus 1. Esse verbo, assim como o verbo “vir”, 

“trazer” e o advérbio “aqui” podem passar por um processo de metaforização 

do espaço como tempo. Nesses casos, eles são, ao mesmo tempo, dêiticos de 

lugar e de tempo. Isso ocorre, por exemplo, no slogan da peça publicitária 19, 

como vimos anteriormente. 

Essa questão de metáfora de espaço como tempo será analisada de 

forma mais detalhada na tabela 6, um pouco mais adiante. Mas cabe ressaltar 

que tal disparidade entre os corpora 1 e 2, no que diz respeito à dêixis de lugar, 

não interfere para os efeitos da presente pesquisa. 
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Além disso, também se percebe que, a partir da análise da dêixis 

individualmente e em interseções, é possível depreender que todos os casos 

de dêixis social (59) pressupõem uma ocorrência conjunta com a dêixis de 

pessoa. 

Peça publicitária 22 

 
“A gente sabe que você tem planos de visitar seus parentes no exterior. Mas é que sua voz quer ir na 

frente.” 
Dêixis social (a gente) 

Intelig 
CORPUS 2 

Revista Veja – Jun/2001 

 
Peça publicitária 23 

 
“Configuramos até o preço do jeito que você quer. Agora, ainda mais baixo.” 

Dêixis social (verbo na 1ª pessoa do plural) 
Dell 

CORPUS 2 
Revista Veja – Ago/2000 
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Peça publicitária 24 

 
“Deixe um Nextel trabalhar por você.” 

Dêixis social (você) 
Nextel 

CORPUS 2 
Revista Veja – Jun/2006 

 
Peça publicitária 25 

 
“Prioridade em seis companhias aéreas. Isso não lhe dá uma sensação de liberdade?” 

Dêixis social (lhe) 
Star Alliance 
CORPUS 2 

Revista Veja – Mar/2000 

 
Observa-se, no uso da dêixis social, a sinalização de um elemento mais 

informal, como se dá na ocorrência do pronome “você” (56 casos), em 



52  

oposição ao pronome “senhor” (nenhum caso), como podemos perceber na 

tabela 3. 

Tabela 3 – Total de dêitico social em peças publicitárias (70) 

 

 
1ª 

PESSOA 

 
a gente 

CORPUS 1 6 26,09%  
8 

 
11,43% 

 
 

 
18,57% 

CORPUS 2 2 4,26% 

verbo 

na 1ª PP 

CORPUS 1 0 0%  
5 

 
7,14% 

CORPUS 2 5 10,64% 

 

 
2ª 

PESSOA 

 
você 

CORPUS 1 17 73,91%  
56 

 
80% 

 
 

 
81,43% 

CORPUS 2 39 82,98% 

 
lhe 

CORPUS 1 0 0%  
1 

 
1,43% 

CORPUS 2 1 2,13% 

 

Além disso, não constatamos nenhuma ocorrência do pronome “vocês”, 

no plural, já que o alocutário, figura importante para o produtor do slogan 

publicitário, é individualizado. Essa particularização, ao tornar único o possível 

comprador, aproxima-o do locutor pela relação de intimidade estabelecida entre 

eles. 

A publicidade, na lógica do discurso competente, apresenta os 
bens de consumo como meio para as conquistas individuais, 
satisfação do ego destes, no campo afetivo, estético, 
profissional, ou seja, produtos/serviços e marcas determinam, 
pela lógica discursiva publicitária, o desempenho competente 
das pessoas nas suas conquistas, visando ao sucesso 
(TRINDADE, 2005, p. 90). 

Cabe também destacar que a expressão “a gente”, escolhida em 

detrimento de “nós” na maioria das peças publicitárias, é outro fator que 

comprova o tom mais informal nessa simulação de diálogo entre os 

interlocutores. Segundo SANDMANN (1999), o tom informal predomina em 

textos publicitários, e seu uso, manifestado pelas presenças do pronome “você” 

e de gírias, por exemplo, consiste em um valioso mecanismo para atrair o 

alocutário. O uso do pronome “lhe” (mais formal) em detrimento do pronome 

“te” (mais informal) é um exceção, porém pouco relevante, tendo em vista que 
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essa ocorrência é a única de tom ligeiramente mais formal dentro dos 70 casos 

de dêixis social. 

Em se tratando especificamente da dêixis de pessoa, a mais frequente 

dentre todas as ocorrências, as expressões indiciais que se referem à 2ª 

pessoa correspondem a 81,43%, em oposição a 18,57% que apontam para o 

próprio enunciador, normalmente usando um termo que indica plural, como “a 

gente” ou “nosso”, como se percebe nos exemplos a seguir e na tabela 4. 

Peça publicitária 26 

 
“Chegou Brasil Via 21.Mais fácil que fazer um 21, só deixando a gente fazer por você.” 

Dêixis de pessoa (a gente) 
Embratel 

CORPUS 2 
Revista Veja – Jun/2001 
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Peça publicitária 27 

 
“Venha testar o nosso motor inteligente.” 

Dêixis de pessoa (nosso) 
Honda 

CORPUS 2 
Revista Veja – Out/2004 

 
 

Peça publicitária 28 

 
“Conte comigo” 

Dêixis de pessoa (comigo) 
CORPUS 1 
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Peça publicitária 29 

 
“Meu fraco são os homens fortes.” 

Dêixis de pessoa (meu) 
Yakult 

CORPUS 2 
Revista Veja – Ago/2000 

 
Peça publicitária 30 

 
“Sou Maria. Sou feita de gente.” 

Dêixis de pessoa (verbo na 1ª pessoa do singular) 
Nextel 

CORPUS 2 
Revista Veja – Mar/2012 
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Peça publicitária 31 

 
“Evoluir com cada mudança. Vamos fazer juntos?” 

Dêixis de pessoa (verbo na 1ª pessoa do plural) 
Santander 
CORPUS 2 

Revista Veja – Nov/2010 

 
Peça publicitária 32 

 
“Qual é o seu outro lado?” 
Dêixis de pessoa (seu/sua) 

Blackberry 
CORPUS 2 

Revista Veja – Mai/2012 
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Peça publicitária 33 

 
“Kia Sorento. É mais do que você esperava, por mais exigente que você seja” 

Dêixis de pessoa (você) 
Kia Sorento 
CORPUS 2 

Revista Veja – Jun/2011 

 
Peça publicitária 34 

 
“Tá sentindo o cheirinho? Surpresa: já chegaram os irresistíveis panettones com trufa Cacau Show.” 

Dêixis de pessoa (você implícito) 
Cacau Show 
CORPUS 2 

Revista Veja – Nov/2010 
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Peça publicitária 35 

 
“Agora que seu salário é livre, escolha não só seu banco, mas como quer se relacionar com ele.” 

Dêixis de pessoa (se) 
Santander 
CORPUS 2 

Revista Veja – Mai/2012 

 
Peça publicitária 36 

 
“Elimine os quilinhos a mais do seu corpo e da sua consciência.” 

Dêixis de pessoa (imperativo) 
NutriLipo 

CORPUS 2 
Revista Veja – Mai/2012 
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Entre os dêiticos de pessoa, identificamos expressões que apontam para 

o centro dêitico (1ª pessoa) ou que se afastam dele (2ª pessoa), como se 

observa na tabela 4. 

 
Tabela 4 – Total de dêiticos de pessoa em peças publicitárias (145) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª PESSOA 

 
a gente 

CORPUS 1 6 12,00%  
8 

 
4,57% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12,52% 

CORPUS 2 2 1,60% 

 
nosso(a) 

CORPUS 1 1 2,00%  
5 

 
2,85% 

CORPUS 2 4 3,20% 

 
comigo 

CORPUS 1 1 2,00%  
1 

 
0,58% 

CORPUS 2 0 0% 

 
meu 

CORPUS 1 0 0%  
1 

 
0,58% 

CORPUS 2 1 0,80% 

verbo na 

1ª PS 

CORPUS 1 0 0%  
2 

 
1,14% 

CORPUS 2 2 1,60% 

verbo na 

1ª PP 

CORPUS 1 0 0%  
5 

 
2,85% 

CORPUS 2 5 4,00% 

 
 
 
 
 

 
2ª PESSOA 

 
seu/sua 

CORPUS 1 12 24,00%  
47 

 
26,85% 

 
 
 
 
 

 
87,43% 

CORPUS 2 35 28,00% 

 
você 

CORPUS 1 17 34,00%  
56 

 
32,00% 

CORPUS 2 39 31,20% 

você 

implícito 

CORPUS 1 1 2,00%  
9 

 
5,14% 

CORPUS 2 8 6,40% 

lhe CORPUS 1 0 0% 1 0,58% 
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  CORPUS 2 1 0,80%    

 
se 

CORPUS 1 0 0%  
1 

 
0,58% 

CORPUS 2 1 0,80% 

 
Imperat. 

CORPUS 1 12 24,00%  
39 

 
22,28% 

CORPUS 2 27 21,60% 

 

Dentre os dêiticos de primeira pessoa, o uso mais frequente da primeira 

pessoa do plural revela que a aproximação entre o produtor do slogan e o 

público alvo também se dá através da indução de pertencimento a um mesmo 

grupo. Cumpre também destacar que, ligada à noção de grupo, está a de uma 

voz coletiva que tende a possuir maior potencial de convencimento do que a de 

um mero indivíduo. 

Quando se usam verbos no imperativo (22,28% das ocorrências de dêixis 

de pessoa) há um apelo direto ao interlocutor, incitando-o a tomar uma atitude, 

que normalmente é relacionada à compra do produto ou serviço em questão. 

Cumpre destacar que, nesses casos, tal modo verbal atua mais como uma 

sugestão para comprar do que uma ordem propriamente dita. É inegável a 

dupla vantagem que seu uso traz, porque, segundo Monnerat (2003), o 

imperativo não só implanta formalmente a existência de um “outro”, como 

também estabelece a superioridade do locutor sobre o alocutário visado, 

suprimindo todo recurso eventual de contestação. Por isso, de acordo com 

Carvalho (1998), há uma manipulação disfarçada, com o alocutário 

obedecendo às ordens sem se queixar. 

Outra referência clara ao interlocutor se dá por meio do pronome de 

tratamento “você” (32% das ocorrências de dêixis de pessoa), que pode ser 

mascarado pelo uso dos possessivos “seu” e “sua” (26,85% das ocorrências de 

dêixis de pessoa), e ainda mais por um uso subentendido do pronome (5,14% 

das ocorrências de dêixis de pessoa), de onde é possível inferir a existência de 

um interlocutor. Isso é muito comum em perguntas destinadas ao interlocutor 

sem o uso explícito de expressões que se referem a ele, como é o caso de “Tá 
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sentindo o cheirinho?”, de uma publicidade da Cacau Show, em que o pronome 

“você” é implicitamente sujeito do verbo “está” em sua forma reduzida “Tá”. Em 

resumo, a dêixis de pessoa e social, em seus diferentes vieses, tem como 

principal função a de aproximar o locutor de seu interlocutor e, assim, 

possibilitar a utilização, por parte do enunciador, de recursos diversos, como o 

uso do discurso direto, do modo imperativo etc., para influenciar seu 

interlocutor. 

Ademais, outra forma de se dirigir ao interlocutor é através do sujeito não 

explícito, uma espécie de “você implícito”, uma vez que só detectamos a 

presença de sujeito nulo referente à segunda pessoa do singular (você), que 

ocorre em oito peças publicitárias analisadas, como se pode ver nos exemplos 

a seguir: 

1. “Você trabalhou duro para chegar até aqui. Se não trabalhou, melhor 

ainda.” (publicidade da Ford) 

2. “Se estiver difícil de acompanhar as novas tecnologias, ande dentro 

delas.” (publicidade da Ford) 

3. “O Natal já chegou. Não está sentindo isso no ar? Não espere até o 

Natal para comer a nova linha de chocottones Bauducco.” (publicidade 

da Bauducco) 

4. “Sabe aquela vontade de fazer tudo de uma vez? Chegou a hora.” 

(publicidade da Xerox) 

5. “Precisa de um carro para a família? Este leva a sua árvore 

genealógica inteira.” (publicidade da Chrysler) 

6. “Quer seu pai na moda? Dê um tênis pra ele.” (publicidade da C&A) 

 
7. “Tá sentindo o cheirinho? Surpresa: já chegaram os irresistíveis 

panettones com trufa Cacau Show.” (publicidade da Cacau Show) 

8. “Vai fazer uma surpresa? Vai de Visa.” (publicidade da Visa) 

 
Nesses casos, o pronome “você” não é manifestado explicitamente no 

texto, mas é percebido pelo contexto comunicativo. 
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Outra forma de se dirigir ao interlocutor (e a si mesmo) é por meio dos 

dêiticos de lugar e de tempo, conforme exemplificamos a seguir: 

Peça publicitária 37 

 
“Aqui também tem Hering.” 

Dêixis de lugar (aqui) 
Hering 

CORPUS 2 
Revista Veja – Mai/2004 

 
Peça publicitária 38 

 
“A nova linha Samsung SmartTV já chegou na Ponto Frio. Design e interatividade em condições 

imperdíveis.” 
Dêixis de lugar (chegar) 

Ponto Frio 
CORPUS 2 

Revista Veja – Jun/2011 
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Peça publicitária 39 

 
“Os carros da Kia vêm com tudo. Menos com o último aumento do IPI..” 

Dêixis de lugar (vir) 
Kia  

CORPUS 2 
Revista Veja – Jan/2010 

 
Nota-se, na peça publicitária 38, que o verbo “vir”, além de se referir à 

ideia de lugar, também foi metaforizado como tempo, sendo usado na 

expressão “vêm com tudo”, que sugere um valor de completude. Nesse 

sentido, “vir com tudo” pode ser entendido como todos os itens que se somam 

ao carro anunciado, mas também pode ser compreendido como uma força 

inerente aos carros da Kia, que não medirão esforços para alcançar seus 

objetivos. 

Peça publicitária 40 

 
“Por que a Catho funciona e traz resultados?” 

Dêixis de lugar (trazer) 
Catho 

CORPUS 2 
Revista Veja – Jan/2010 
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Na peça publicitária 39, chama a atenção o uso do verbo “trazer”, usado 

no sentido de dizer que a Catho gera ou produz resultados. Mas, em vez de 

usar os verbos “gerar” ou “produzir”, o publicista optou por “trazer”, que além de 

insinuar os frutos positivos do trabalho da Catho, insere o alocutário no centro 

dêitico, aproximando-se dele a fim de persuadi-lo. 

Peça publicitária 41 

 
“China in Box. É assim que se chama a melhor comida chinesa.” 

Dêixis de lugar (chamar) 
China in Box 

CORPUS 1 

 

Nesse slogan da marca de fast-food de comida chinesa, o verbo “chamar” 

é ambíguo. Ele pode ser compreendido como dêitico, inserindo o alocutário no 

centro dêitico (ponto de referência que chama/evoca a comida, que se 

movimenta em sua direção). Mas também faz alusão ao modo como se compra 

esse comida, comumente adquirida por meio de delivery; sendo assim, 

“chamar” pode ser igualmente compreendido no sentido de “pedir por telefone”. 

Além disso, ainda é possível ler o anúncio entendendo o verbo “chamar-se” 

como “nomear”, como se a comida chinesa fosse nomeada por China in Box. 

Esse processo metonímico transformaria a marca China in Box numa espécie 

de sinônimo para a comida chinesa. 
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Peça publicitária 42 

 
“Podendo comprar um notebook STI, que vai com você pra qualquer lugar, por que comprar um que só 

vai com você pro conserto?” 
Dêixis de lugar (ir) 

Semp Toshiba 
CORPUS 2 

Revista Veja – Dez/2008 

 
Peça publicitária 43 

 
“O que você levaria para uma ilha deserta? Tudo.” 

Dêixis de lugar (levar) 
Chevrolet Montana 

CORPUS 2 
Revista Veja – Nov/2010 
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Peça publicitária 44 

 
“É lá que a gente vai encontrar.” 

Dêixis de lugar (lá) 
Carrefour 

CORPUS 1 
 

Na peça publicitária 43 a expressão “a gente” aponta, ao mesmo tempo, 

para o publicista e para o público, que se encontram no centro dêitico. A loja 

Carrefour, por sua vez, é conceptualizada, por meio do advérbio “lá”, como um 

lugar fora desse centro, ao qual locutor e alocutário, juntos, irão se dirigir 

Na tabela 5, abaixo, listamos 68 expressões indiciais, como verbos e 

advérbios, que apontam para o lugar a partir do centro dêitico. 

Tabela 5 – Total de dêiticos de lugar em peças publicitárias (68) 

 
Aqui 

 
CORPUS 1 

7 41,18%  
14 

 
20,59% 

CORPUS 2 7 13,72% 

 
Chegar 

CORPUS 1 1 5,88%  
19 

 
27,94% 

CORPUS 2 18 35,30% 

 
Vir 

CORPUS 1 3 17,65%  
13 

 
19,12% 

CORPUS 2 10 19,60% 

Trazer CORPUS 1 1 5,88% 7 10,30% 
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 CORPUS 2 6 11,77%   

 
Chamar 

CORPUS 1 1 5,88%  
1 

 
1,47% 

CORPUS 2 0 0% 

 
Ir 

CORPUS 1 0 0%  
6 

 
8,82% 

CORPUS 2 6 11,77% 

 
Levar 

CORPUS 1 3 17,65%  
6 

 
8,82% 

CORPUS 2 3 5,88% 

 
Lá 

CORPUS 1 1 5,88%  
2 

 
2,94% 

CORPUS 2 1 1,96% 

 

A dêixis de lugar (19,16% das ocorrências totais de dêixis em 

publicidades) indica, na maioria dos casos, à 1ª pessoa, principalmente por 

meio do advérbio “aqui” e do verbo “vir”. Esse uso revela que o centro dêitico 

das peças publicitárias corresponde a uma espécie de lugar que o público deve 

procurar e alcançar, ao ser convencido por suas estratégias persuasivas. Por 

isso, frequentemente surgem verbos dêiticos de movimento como “chegar” e 

“trazer”, além do já citado “vir”. 

Entretanto, a dêixis de lugar também se remete a um lugar distante da 1ª 

e da 2ª pessoa. Nesses casos, o leitor seria equivalente a um lugar ao qual a 

publicidade metaforicamente pretende chegar (atingindo e aproximando-se de 

seu público); ou um espaço é projetado no desejo do interlocutor, que poderá 

ser realizado com o auxílio do enunciador do anúncio publicitário. Isso é 

perfeitamente percebido em slogans como “Sonhe com o mundo. A gente leva 

você.”, da CVC. 
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Peça publicitária 45 

 

 
“Sonhe com o mundo. A gente leva você.” 

CVC 
CORPUS 1 

 
A dêixis de tempo (11,83% do total de dêiticos) apresenta ocorrência 

semelhante à dêixis de lugar, mas todos os casos analisados se relacionam ao 

centro dêitico. De acordo com Trindade (2005), na sociedade capitalista, o 

dêitico de tempo refere-se ao instante, o que é facilmente identificável em 

slogans como “Transformar sonho em realidade é muito fácil. É só você 

acordar e começar a investir já no Itaú” (peça publicitária 16) e “Agora, você 

vai unir o útil ao utilitário.” (peça publicitária 20), nos quais, por meio de 

palavras como “já” e “agora”, é explorado o caráter de urgência da mensagem, 

incentivando o público ao consumo. 

Peça publicitária 46 

 
“Porque a vida é agora.” 
Dêixis de tempo (agora) 

Visa 
CORPUS 1 
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Peça publicitária 47 

 
“O Natal já chegou. Não está sentindo isso no ar? Não espere até o Natal para comer a nova linha de 

chocottones Bauducco.” 
Dêixis de tempo (já) 

Bauducco 
CORPUS 2 

Revista Veja – Dez/2003 

 
Peça publicitária 48 

 
Peça publicitária 48: “Não é fácil achar uma grande oportunidade hoje em dia.” 

Dêixis de tempo (hoje em dia) 

Nationwide 
CORPUS 2 

Revista Veja – Nov/2002 
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Peça publicitária 49 

 
Peça publicitária 49: “Chegou Decora Luz & Espaço. A tinta que ilumina sua decoração.” 

Dêixis de tempo (chegar) 
Coral 

CORPUS 2 
Revista Veja – Nov/2010 

 
Peça publicitária 50 

 
“A Internet veio para ficar. Já a revista, só fica na banca por pouco tempo.” 

Dêixis de tempo (vir) 
Veja 

CORPUS 2 
Revista Veja – Nov/2010 
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Aqui, mais uma vez um verbo dêitico faz uma referência espacial e 

temporal. O verbo “vir”, associado a “ficar”, pode apontar para o espaço 

ocupado pelo centro dêitico; mas também pode ser compreendido 

metaforicamente como um deslocamento temporal: a internet chegou ao tempo 

presente (“agora”). 

Peça publicitária 51 

 
“Entrar no bb.com.br, um hábito que vai trazer de volta outros que você tinha até esquecido.” 

Dêixis de tempo (trazer) 
Banco do Brasil 

CORPUS 2 
Revista Veja – Dez/2001 

 
Peça publicitária 52 

 
“Você trabalhou duro para chegar até aqui. Se não trabalhou, melhor ainda.” 

Dêixis de tempo (aqui) 
Ford 

CORPUS 2 
Revista Veja – Mar/2002 
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Na peça publicitária 51, tanto o verbo “chegar” como o advérbio “aqui”, 

literalmente dêiticos de lugar, são também metaforizados como tempo. Assim, 

o deslocamento espacial (“chegar”) em direção ao centro dêitico (“aqui”) pode 

ser compreendido também como um deslocamento temporal; ou seja, 

supostamente, todo o trabalho duro realizado ao longo do tempo permitiu o 

alocutário comprar um carro da marca Ford (conceptualizado como centro 

dêitico, por meio do “aqui”) no tempo presente (“aqui” equivale metaforicamente 

ao “agora”). 

Peça publicitária 53 

 
“Novo Volvo S60. Um século como este não podia acabar sem mais uma grande revolução.” 

Dêixis de tempo (este) 
Volvo 

CORPUS 2 
Revista Veja – Out/2000 

 
Peça publicitária 54 

 
“Vem aí REVELAÇÃO, a nova novela do SBT.” 

Dêixis de tempo (aí) 
SBT 

CORPUS 2 
Revista Veja – Dez/2008 
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Dentre os dêiticos de tempo, foram encontrados advérbios como “já” e 

“hoje”, mas também identificamos a presença de verbos e de advérbios que, 

além de apontar para o espaço, também indicam o tempo. Isso é percebido em 

algumas ocorrências do verbo “trazer”, do advérbio “aqui” e principalmente do 

verbo “chegar”, como mostramos abaixo. 

Tabela 6 – Total de dêiticos de tempo em peças publicitárias (42) 

1ª 

PESSOA 

agora CORPUS 1 2 66,67%  
9 

 
21,43% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95,24% 

CORPUS 2 7 17,94% 

já CORPUS 1 0 0%  
2 

 
4,76% 

CORPUS 2 2 5,13% 

hoje CORPUS 1 0 0%  
1 

 
2,38% 

CORPUS 2 1 2,56% 

chegar CORPUS 1 1 33,33%  
18 

 
42,86% 

CORPUS 2 17 43,59% 

vir CORPUS 1 0 0%  
4 

 
9,53% 

CORPUS 2 4 10,27% 

trazer CORPUS 1 0 0%  
3 

 
7,14% 

CORPUS 2 3 7,69% 

aqui CORPUS 1 0 0%  
2 

 
4,76% 

CORPUS 2 2 5,13% 

este CORPUS 1 0 0%  
1 

 
2,38% 

CORPUS 2 1 2,56% 

2ª 

PESSOA 

aí CORPUS 1 0 0%  
2 

 
4,76% 

 
4,76% 

CORPUS 2 2 5,13% 
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Analisando o total de dêiticos de lugar em nossos corpora, a expressão 

mais frequente é o verbo “chegar” (42,86% das ocorrências de dêixis de 

tempo). Ainda que esse verbo, literalmente, tenha o sentido de movimento 

espacial, existe uma apropriação da metáfora de espaço como tempo para que 

ele sinalize a ação de movimento no tempo, como é o caso de construções 

como “Chegou a Qualy fibra” ou “Chegou o novo Mitsubishi Lancer”, slogans da 

Sadia e da Mitsubishi, respectivamente. 

Dos 18 casos de verbo “chegar” como dêixis de tempo, 13 fazem parte de 

construções como essas, que têm por objetivo destacar o caráter de novidade 

de determinado produto. A publicidade “trabalha com a fetichização da 

mercadoria, mostrando sempre o caráter de novidade do produto” (NETO: 

2007, p. 1). Segundo Monnerat (2003), com o objetivo de garantir a venda de 

determinado produto, é cada vez mais importante individualizá-lo, tornando-o 

mais desejável do que outro; e isso é evidenciado, por exemplo, em duas 

peças publicitárias que, quando fazem uso dessa construção, qualificam o 

produto com o adjetivo “novo”. Isso acontece nas peças seguintes publicitárias: 

Peça publicitária 55 

 
“Chegou o novo Citroën C3 Picasso. A vida elevada ao cubo. Tudo que você quer de um carro, elevado 

ao cubo.” 
Citroën C3 Picasso 

CORPUS 2 
Revista Veja – Jun/2011 
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Peça publicitária 56 

 
“Chegou o novo Mitsubishi Lancer. O futuro é mesmo surpreendente.” 

Mitsubishi Lancer 
CORPUS 2 

Revista Veja – Mar/2012 

 

Esse recurso se relaciona com o conceito de singularização, proposto por 

Charaudeau (1992), que, em se tratando de publicidade, procura distinguir um 

produto de outro tornando-o único. Isso é bastante necessário diante de uma 

concorrência. Sendo assim, uma das formas de singularizar um produto é 

“através da qualificação do novo – ideologia da modernidade (o que é novo é 

único no seu gênero), muito usada em comerciais de automóveis” 

(MONNERAT, 2003, p. 27). 

Após a análise, em termos quantitativos, passamos para a análise 

qualitativa dos dados. Como não é possível descrever os desdobramentos 

analíticos de todas as ocorrências de dêiticos, selecionamos cinco peças 

publicitárias para serem analisadas qualitativamente e, assim, ilustrar o método 

de análise das demais ocorrências, em que se buscou identificar a relação 

entre dêixis e outros recursos que favoreçam a aproximação entre os 

interlocutores. Vamos a elas: 

I. CHEVROLET PRISMA – “SUA VIDA TROUXE VOCÊ ATÉ AQUI.” 
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Peça publicitária 57 

 
 

 

 
 

 
“Sua vida trouxe você até aqui.” 

Chevrolet Prisma 
CORPUS 2 

Revista Veja – Nov/2006 

 

Os pronomes possessivos “seu” e “sua”, bem como o pronome “você”, 

fazem referência explícita ao interlocutor, dando destaque para o “tu” perante o 

“eu”. Nesse caso, a escolha dos pronomes (em especial o pronome “você”) 

revela uma escolha linguística de menos formalidade (em oposição a outro 

pronome de tratamento possível, como “senhor”), sinalizando a dêixis social 

como estratégia de aproximar o produto em questão do seu público-alvo, por 

meio de uma linguagem mais íntima, mais prosaica. Ademais, o verbo “trouxe” 

traduz uma ideia de deslocamento metafórico em direção à primeira pessoa 

(centro dêitico), marcada espacialmente pelo advérbio “aqui”. 

Na imagem, nota-se que o carro da marca Chevrolet (que ocupa o centro 

dêitico) é o destino do deslocamento de um grupo de pessoas (liderado por um 

suposto noivo que acabou de se casar, como se percebe pela imagem da noiva 

com véu e buquê na mão). Dessa forma, o slogan “Sua vida trouxe você até 

aqui” é composto por imagens positivas que se relacionam à ideia de conquista 

(de um casamento e de um carro da marca Chevrolet). O que se observa, 
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então, é a estratégia de levar o consumidor a se aproximar, ou seja, se 

deslocar em direção ao enunciador da mensagem publicitária, que se coloca no 

lugar do produto. 

II. ORAL-B – “AGORA SÓ FALTA VOCÊ!” 

 
Peça publicitária 58 

 
“Agora só falta você!” 

Oral-B 
CORPUS 1 

 
O termo “agora” é dêitico e enfatiza a urgência de o interlocutor “fazer 

parte” da Oral B, isto é, comprar o produto. A expressão de exclusão “só falta” 

sugere que outras pessoas já tenham aderido ao produto. Por meio dessa 

expressão, subentende-se que o interlocutor, que ainda não faz parte da Oral 

B, está sendo convidado a integrar o grupo dos que fazem. Essa referência ao 

interlocutor se dá por meio de uma linguagem cotidiana, com o uso do pronome 

“você”. 

Outra forma de marcar a aproximação afetiva na linguagem é através da 

intertextualidade com a música “Agora só falta você”, de cunho popular, que foi 

composta por Rita Lee e Sérgio Carlini. Além disso, a imagem da atriz Isis 

Valverde, conhecida do grande público, associada à imagem de um suposto 

dentista (compreendido dessa forma pelo seu protótipo de vestimenta bem 

como pela expressão “meu dentista” no corpo da peça publicitária), passa a 
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ideia de confiança e credibilidade. A presença de uma figura já conhecida 

(como é o caso da atriz Isis Valverde nesse texto publicitário, e de outros 

famosos em outros textos) é, portanto, uma maneira de fomentar uma relação 

de mais intimidade com o público. 

III. RENAULT – “NENHUM CARRO CHEGOU LÁ TÃO RÁPIDO.” 

 
Peça publicitária 59 

 

 
“Nenhum carro chegou lá tão rápido.” 

Renault 
CORPUS 2 

Revista Veja – Jun/2011 

 
O advérbio “lá” é um dêitico, que aponta para um lugar distante do centro 

dêitico estabelecido. É perceptível, portanto, o uso de uma estratégia na da 

peça publicitária, de se referir ao “lá”, associado ao verbo “chegar”, como um 

lugar acessível; mais do que isso, como um lugar a que se almeja chegar. Esse 

desejo de alcançar uma meta está estreitamente ligado à imagem do carro ao 

lado da linha de largada, que, para traduzir a rapidez da venda do produto (que 

pressupõe sua boa qualidade), também é a linha de chegada. 

Também aqui, observa-se o recurso da interdiscursividade. Neste caso, 

com a expressão de cunho popular “chegar lá”, que significa “vencer”. Essa 

expressão se manifesta em um tom mais informal, configurando, portanto, mais 

um recurso para estabelecer uma relação de intimidade e aproximação com o 

alocutário em questão. 
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IV. MITSUBISHI L200 OUTDOOR GLS – “TRAZ O QUE VOCÊ 

QUER LEVAR. LEVA O QUE VOCÊ QUER TRAZER.” 

Peça publicitária 60 

 
 

“Traz o que você quer levar. Leva o que você quer trazer.” 
Mitsubishi L200 Outdoor GLS 

CORPUS 1 

 
Os verbos “traz” e “leva”, no início de cada sentença, não possuem um 

sujeito sintático explícito. Mas a imagem da pickup L200 Outdoor GLS ajuda a 

identificar que eles se referem a esse carro, que está sendo anunciado. Uma 

evidência disso são as imagens de diferentes objetos que podem ser levados 

em grandes quantidades nessa pickup. E o alocutário, por sua vez, está 

marcado textualmente nas duas sentenças pelo pronome “você”, que é quem o 

locutor sugere que quer levar e trazer algo; e por isso o alocutário é levado a 

crer que precisaria, em algum momento, de uma pickup, o que se percebe 

através do tempo e modo verbais utilizados. 

As locuções “quiser levar” e “quiser trazer”, no futuro do subjuntivo, 

sugerem a hipótese de que no futuro o alocutário deve querer realizar essas 

ações. Associado a isso, há dois verbos dêiticos: “trazer” e “levar”. O primeiro 
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aponta para o centro dêitico, sugerindo um movimento em direção a ele. 

Apesar de o alocutário ser marcado pelo pronome “você”, ele é o centro dêitico 

de “trazer” e “levar”. Este último verbo indica um movimento de distanciamento 

em relação ao centro dêitico. 

V. INTEL – “SEU FILHO TEM TUDO PARA SER UM GÊNIO. VOCÊ 

SÓ PRECISA INVESTIR NELE.” 

Peça publicitária 61 

 
 

“Seu filho tem tudo para ser um gênio. Você só precisa investir nele.” 
Intel 

CORPUS 2 
Revista Veja – Dez/2001 

 
Os pronomes “seu” e “você” são dêiticos e apontam para o alocutário, o 

qual o locutor pressupõe que tem um filho por meio da expressão “seu filho”. 

Depreende-se, então, que essa peça publicitária tem um público específico: 

aqueles que são pais e mães, em especial de crianças e adolescentes. Isso 

também é compreendido pela segunda frase do slogan: “Você só precisa 

investir nele”. Nela, o verbo “investir” sugere que os filhos são novos, e 

necessitam de um investimento/cuidado dos pais; além disso, o pronome “ele” 

é um elemento coesivo com função anafórica, que retoma o termo “filho”. 

Ademais, essa frase, associada à imagem da peça publicitária (um 

quadro de giz) e à marca de computadores Intel, pressupõe que comprar um 

computador da marca Intel é um meio de os pais investirem na educação dos 
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filhos. Por fim, a palavra “só” remete à facilidade de os pais conseguirem 

investir nos filhos, dando a entender que é possível adquirir um computador da 

marca Intel sem muito esforço. 

Por fim, cumpre registrar que o número de ocorrência de dêixis em peças 

publicitárias é bem maior (quase o dobro) do que o total de peças em si. Na 

verdade, há uma média de mais de duas expressões indiciais em cada texto 

publicitário analisado, o que evidencia o uso recorrente desse recurso nesse 

gênero textual. Adicionalmente, considerando a análise qualitativa dos dados, 

conclui-se que tal recurso é utilizado, prioritariamente, como estratégia de 

aproximação entre o produtor das peças publicitárias e o público-alvo, no caso, 

o consumidor a que se quer influenciar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da recorrência de dêiticos em textos publicitários, foi possível 

fazer análises quantitativas e qualitativas a fim de revelar a existência de uma 

aproximação discursiva entre locutor e alocutário. Para tanto, o estudo 

fundamentou-se na Linguística Textual. Por ser uma corrente com diferentes 

propostas, a teoria dos atos de fala foi utilizada como base para as análises 

das peças publicitárias coletadas, levando em conta a intenção do locutor de 

persuadir seu público, por meio da linguagem verbal e não verbal, a comprar o 

produto anunciado. 

O objetivo do produtor do slogan publicitário é que, por meio da peça 

publicitária, o alocutário, que até então não conhecia o produto, passe a 

conhecê-lo, compreendendo a mensagem e ficando convicto de que deve agir 

em favor da compra. E para tornar essa persuasão menos agressiva, o locutor 

pode não se marcar explicitamente no texto publicitário ou pode se fazer 

presente por meio de uma declaração positiva. Além disso, pode fazer uso de 

outros recursos, como ambiguidade e intertextualidade, para atrair a atenção 

do público por meio do afeto. E essa tentativa de aproximação se dá, 

sobretudo, por meio do uso de expressões dêiticas, analisadas qualitativa e 

quantitativamente em 144 peças publicitárias. 

A dêixis permite uma referência volátil, que varia de acordo com as 

instâncias do discurso, e engloba muitos tipos de palavras, como advérbios, 

verbos e pronomes. Em nossa análise, calculamos a quantidade e a 

porcentagem de cada tipo de dêixis em todos os textos publicitários dos nossos 

corpora, identificando um total de 355 casos de expressões indiciais. Além 

disso, analisamos de forma detalhada como as diferentes expressões dêiticas, 

somadas a outras estratégias (como o uso de imagens, de intertextualidade 

etc.), favorecem a aproximação entre o locutor e o alocutário. 

Identificamos que mais de 74% dos casos totais de dêixis se enquadram 

dentro da dêixis de pessoa ou da dêixis social, revelando a forte referenciação 

feita às pessoas do discurso, em especial à 1ª e a 2ª, apontando muitas vezes 

para o alocutário, como acontece em 87,43% dos casos totais de dêixis de 

pessoa. De igual forma, constatamos que a dêixis social aponta 
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majoritariamente para a 2ª pessoa do discurso, sendo utilizado frequentemente 

o pronome “você”, que, juntamente com outros recursos (como gírias e 

intertextualidade), sugere maior informalidade, o que certamente favorece a 

aproximação entre os interlocutores das peças publicitárias. 

Além disso, verificamos que os dêiticos de lugar mais frequentes são os 

que se dirigem à 1ª pessoa. É possível, então, concluirmos, que, em muitos 

casos o produtor do slogan publicitário se coloca como o centro dêitico, 

representando um lugar que, de alguma forma, deve ser acessado pelo 

possível comprador. Por fim, demonstramos que todas as ocorrências de dêixis 

de tempo apontam para a 1ª pessoa, de tal forma que a novidade e a urgência 

da mensagem são destacadas para gerar a fetichização do produto e o 

interesse por parte do consumidor; sendo, portanto, mais uma estratégia de 

aproximação entre os interlocutores. 

Com isso, comprovamos nas amostras analisadas que o uso de 

expressões indiciais é uma importante estratégia para incitar uma relação de 

intimidade entre os interlocutores, tanto por meio das dêixis de pessoa e social 

(simulando um diálogo com tom mais informal), como através da dêixis de lugar 

(simbolicamente encurtando a distância entre os interlocutores) e de tempo 

(destacando a questão da novidade e da urgência da mensagem, simulando o 

aqui e o agora). Todos esses tipos de dêixis, portanto, somados a outros 

recursos, são uma relevante estratégia para aproximar locutor e alocutário em 

peças publicitárias. 
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